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Kom i gang på 1-2-3 
 

1 2 3 
Logg inn i myViaTracks 

(avsnitt 2.1). 

Registrer Bruker og Kjøretøy informasjon 

i myViaTracks (avsnitt 3+4). 

Monter enhet i kjøretøy 

(avsnitt 13). 

Optimalisering og administrasjon av andre detaljer kan gjøres etter at kjøring har startet. 
 

 

 
 

 

Annet

Avdeling (5) Point of Interest (6) Kjørebok og rapporter (7) Utstyr identifikasjon (11) Innstillinger (8)

Monter i kjøretøy (avsnitt 13)
Hvis dette gjøres først, husk å skrive bilens Reg.nr på esken hvor Serial nr er notert

ViaTracks enhet.
Serial nr som er lastet ned på bil (ref avsn 4)

Strømkabel Antenne
GPS ledning til GPS punkt på ViaTracks

Registrer Kjøretøy (avsnitt 4)

Bilens reg-nr
Reg-dato 
(anbefalt)

Beskrivelse - vises i kart 
(f.eks sjåfør fornavn)

ViaTracks enhet 
(hent)

Std sjåfør epost 
(hent)

Km-stand v/ oppstart

Registrer Bruker / Std sjåfør (avsnitt 3)
E-post til brukeren / 

sjåføren
Passord Sjåføren's navn Evt mobil-nr

Bruker-type 
("Vanlig" for std sjåfør)

Kom i gang....
Logg inn med ID og passord (2.1).  

Registrer nødvendige detaljer i avsnitt 3 og 4.
Optimalisering, daglig bruk, rapporter etc er beskrevet i 

avsnittene 5-11
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1. OM VIATRACKS 
 
ViaTracks er en komplett elektronisk kjørebok som tilfredsstiller myndighetenes krav til 
dokumentasjon av kjøring med yrkesbil. ViaTracks kan også benyttes til sporing av andre typer mobile 
enheter i elektroniske kart, som f.eks. maskiner, containere, vogner og marine fartøy. Det er ingen 
behov for manuell betjening av ViaTracks når denne er montert. Det er heller ingen behov for lokal 
installasjon av programvare for å hente ut og bearbeide dokumentasjon av kjøringen.  
 
ViaTracks registrerer automatisk informasjon fra en GPS-mottaker. Enheten slår seg automatisk på ved 
bevegelse i kjøretøyet, for eksempel ved at man åpner en dør. Etter en tids stillstand, slår den seg av. 
Posisjoner og tilhørende informasjon lagres lokalt i ViaTracks-enheten og sendes porsjonsvis inn til en 
sentral server via mobilnettet. Serveren bearbeider og tilrettelegger for innhenting av informasjon i et 
webgrensesnitt.  
 

Noen kunder / avdelinger opererer med en bilpark som disponeres av flere sjåfører. Disse sjåførene 
kan få et nøkkelanheng som registrerer kjøring mot den relevante sjåføren, såkalt «Automatisk 
Føreridentifikasjon - AFI». 
 

ViaTracks Web (https://my.viatracks.com) presenterer løpende all informasjon som er sendt inn fra 
ViaTracks-enheten til serveren. Nettsiden er et svært fleksibelt verktøy hvor en kan sortere turene, 
legge til eller endre formål med turen og krysse av om turen er privat eller i tjenesteøyemed. Den 
inneholder også en kartfunksjon med visning av turer i et kartgrensesnitt. Kjøreturen med tilhørende 
informasjon kan skrives ut eller lagres for senere dokumentasjon. 
 

Dersom man benytter SpeedyCraft mobilt ordresystem, så kan ViaTracks elektroniske kjørebok 
integreres med SpeedyCraft. 
 

«ViaTracks Find» kommuniserer trådløst med ViaTracks elektroniske kjørebok. Dette gir full oversikt 
over hvilke verktøy man har i bilen, på de ulike arbeidsstedene eller på lager. 
  

https://my.viatracks.com/
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2. VIATRACKS WEB FOR ADMINISTRATOR 

2.1.GENERELT 

 

 Gå inn på https://my.viatracks.com/ 

 Skriv inn brukernavn og passord som du har fått tilsendt 
på e-post i angitte felt. 

 Om du ønsker eget definert passord, fyller du inn 
brukernavn, og trykker deretter «glemt passord».  Dette 
kan gjøres ved første innlogging eller senere. 

 Velg «Husk meg» for å lagre innloggingsopplysninger. 
  

 

2.2.REKKEFØLGE VED REGISTRERINGER I VIATRACKS 

 
Den mest praktiske rekkefølge for å registrere detaljene i myViaTracks er følgende: 

i. Brukere 
ii. Kjøretøy 
iii. Avdelinger (hvis behov / valgfritt) – ref. avsnitt 5 
iv. Interessepunkter/ POI (valgfritt) – ref. avsnitt 6 

2.3.HJELPEFUNKSJONER TIL MENYENE BRUKER, KJØRETØY OG KJØREBOK 

 

Øverst til høyre i hver av tabellene vises følgende 
informasjon: 

 
 

Ved å bruke Tannhjul eller Column Chooser, kan man lage en tabell-modell som passer egen 
virksomhet best (ref avsnitt 4.3 Kjøretøy-oversikt og avsnitt 7.7 Kjørebok-oversikt): 

 Tannhjul: Tabellinnstillinger. Vise / skjule kolonner eller justere bredden på kolonner. En av 
kolonnene bør hukes av for «Fleksibel bredde». 

 Column Chooser / Velg kolonne fra tabell: Hold musepekeren inne mens du  
o flytter vekk en rad du ikke trenger, fra tabellen til «Column Chooser», eller 
o velger en relevant rad fra «Column Chooser» til ønsket plass i tabellen   

 Excel: Eksportere status informasjon til MS Excel regneark 

 Søk: Man kan skrive inn et hvilket som helst ord i søk-filteret (f.eks deler 

av eller hele gatenavn, postnummer, brukernavn); så vises radene med 

slike tekster for den perioden som er valgt.  Slik kan man også skrive 

deler av tekst ved søk-symbolet i hver kolonne (eksempler til høyre). 

  
 

 

  

https://my.viatracks.com/
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3. BRUKER-
OVERSIKT  
 

 

Kjøreturer knyttes mellom ViaTracks enheten og brukernavn (e-post adresse).  Bilens kjennetegn, type 
etc. er hjelpe-informasjon.  Sjåføren kan logge seg inn og bare se detaljer i sin egen kjørebok.  
 

3.1.OPPRETTE NY BRUKER  
Klikk på det grønne pluss tegnet for å opprette en ny bruker. Da vil følgende vindu dukke opp: 
 

Krav Kriterium / Forklaring 

 

Ja 

a) Brukernavn: 
- Reell e-post adresse - bør primært brukes. 
- Fiktiv e-post adresse. Ved evt passord 

endring, må administrator kontaktes. 
- For felles-bil kan man skrive f.eks 

«felles+regnr@xxxx». Alternativet er å bruke 
førerbrikke - se punkt i) nedenfor. 

b) Passord: Et relevant passord for å logge 
inn. 

 c) Navn/Beskrivelse: Fornavn og etternavn. 

 d) Ansatt-nr: Hvis ønskelig 

 e) Mobil: Nummeret til brukeren / sjåføren. 

f) Brukertype (3 valg) 
Vanlig bruker Avdelingsleder/ Saksbehandler Administrator 

Dette valget gir sjåføren tilgang 
til sin egen kjørebok. 
 Se egne turer i kart 
 Oppdatere km-stand.  

Alternativt angis km-stand til 
administrator, som da legger 
inn for hvert enkelt kjøretøy 
(se avsnittene 4.1.f og 4.2.d) 

Rettighetene kan tilpasses etter 
behov, f.eks.: 
 Skjule flåtestyring og kjørebok.  
 Fjerne muligheten for å endre 

bruker/kjøretøyinformasjon. 
 Velge hvilke avdelinger denne 

brukeren skal ha tilgang til, både i 
kjøreboka og i bruker/ 
kjøretøyadministrasjon. 

Superbruker som har tilgang 
til alt av 
bruker/kjøretøy/avdelings -
administrasjon, innstillinger, 
POI, flåtestyring, 
kjørehistorikk og utstyr 
identifikasjon.  

 g) Personlig: Relevant for «privat bil i næring».  Dette medfører egen prosedyre med godkjenning 
via epost, og gir Administrator bare tilgang til å se næringsturene (se avsnitt 4.1.j). 

 
h) Avdeling: Dersom det skal tas i bruk avdelinger i ViaTracks, velg her hvilken avdeling brukeren 

tilhører (forutsetter at Avdeling først er opprettet – se avsnitt 5).    

 
i) Serienummer førerbrikke: Dette tilbudet er for firmaer som ikke ønsker å ha standard 

sjåførtilknytning på bilene.  Man velger i dette feltet hvilket serienummer som skal knyttes til 
brukeren. Se avsnitt 9 for praktisk bruk av automatisk føreridentifikasjon AFI. 

3.2.ENDRE / SLETTE BRUKER  

Marker relevant rad for endring av detaljer for samme bruker, eller for sletting når f.eks. en ansatt har 
sluttet i firmaet.  Historiske kjøreturer blir ikke slettet. 
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4. KJØRETØY-
OVERSIKT  
 

 

I kjøretøy-fanen har man mulighet til å opprette, redigere og deaktivere kjøretøy. Man har også 
muligheten til å bruke flåtestyringsfunksjonen i ViaTracks. 

4.1.OPPRETTE NYTT KJØRETØY 

Klikk på det grønne pluss tegnet for å opprette et nytt kjøretøy, og vinduet under vil dukke opp. 
 

 
 
 

Krav Kriterium / Forklaring 

 

Ja 
a) Registreringsnummer:  

Bilens kjennetegn.  

Anbefalt 

b) Registreringsdato:   
Bruk dato i vognkortet eller fra 
Statens Vegvesen hjemmeside 
(www.vegvesen.no). Da kan man i 
ViaTracks få opp en kolonne over 
neste EU-kontroll. For kolonne-
velger, se avsnitt 2.3 

Anbefalt 

c) Kjøretøybeskrivelse:  
Denne teksten vises i kartet. Ofte 
benyttes derfor fornavn på sjåfør + 
evt. biltype eller 
registreringsnummer.  

Ja 

d) ViaTracks enhet:  
Her velges enheten som skal tilhøre det valgte kjøretøy / reg-nummer. Ved å klikke på pilen, 
vises alle ubrukte ViaTracks enheter, inkludert enheter fra kjøretøy som er deaktivert og 
frigjort etter salg el.l. For å sikre at rett enhet kommer i rett kjøretøy, bør man skrive reg-nr 
på esken hvor serienummeret er påklebet. 

Ja 

e) Standard sjåfør:  
- Ved å klikke på pilen, vises alle standard sjåfører med e-post adressen som ble opprettet 

under Bruker-menyen (se avsnitt 3.1.a). Alle kjøreturer blir registrert på standard sjåfør og 
summeres i månedsrapporter etc. 

- Dersom kjøretøyet er registrert som «felles» eller «reserve1» etc. og med en «dummy» e-
post adresse under Bruker-menyen (3.1.a), kan man velge dette som «standard sjåfør». På 
den måten summeres all kjøring korrekt i kjøre-rapporter. 

 AFI: Man skal ikke hente Standard sjåfør dersom man anvender AFI automatisk 
føreridentifikasjon (se avsnittene 3.1.i og 9). 

 

http://www.vegvesen.no/
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Krav Kriterium / Forklaring 

 
f) Km-Stand:  

Kilometerstanden på kjøretøyet føres her. For notering på et senere tidspunkt eller ved 
regelmessige oppdateringer, se avsnitt 4.2.d. 

 

g) Kommentar: f.eks.:  
- Bilmerke/modell gir i ViaTracks en god oversikt over biltype, sammen med reg-dato, neste 

EU-test og Service. 
- Spesialverktøy / Utstyr gir nyttig informasjon om hvor felles-utstyr befinner seg. 

 
h) Avdeling:  

Her velges hvilken avdeling kjøretøyet tilhører. Se avsnitt 5 

 
i) Standard formål:  

Tekst i dette feltet blir listet for alle turer med dette kjøretøyet og er ment for kjøretøy med 
spesielle oppgaver, f.eks. «vare-henting», «følgebil for tungtransport» etc. 

Ja 

j) Kjøretøy-type med følgende valg:  

 Yrkesbil  

 Firmabil 

 Privatbil: Brukes dersom Standard sjåfør er registrert som «Personlig» (se avsnitt 3.1.g). 
o Sjåfør kan da huke av for næringsturer i Kjøreboken (f.eks. til km-godtgjørelse). 
o Alle private turer er skjult for administrator.   
o Dersom dette kjøretøyet skal vises i flåtestyring, klikker administrator på «Tillat 

visning i kart», hvorpå sjåføren mottar en epost for bekreftelse. 

 
 

 

k) Tungt kjøretøy:  
Hukes av dersom kjøretøyet veier mer 
enn 3.500 kg.  Dette vil påvirke 
bomavgifter i kostnadsoppsettet. 
 

 

 

 

l) Kostnadsoppsett:   
Man kan endre på kostnadsoppsettet i egen fane under menyen «Innstilliger» (se avsnitt 
8.1), gjelder i hovedsak privat bil i næring. 
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4.2.ADMINISTRERE BILPARKEN 

For å administrere bilparken, har man et stort utvalg av hjelpemidler: 
 

 
 

a) Nytt kjøretøy 
Følg anvisningen i avsnitt 4.1.  Dessuten blir en frigjort ViaTracks enhet fra «Deaktiver kjøretøy» 
(avsnitt 4.2.c nedenfor) vist her.  Enheten kan da hentes opp og brukes videre i nytt kjøretøy.  
Kjøreturene i ViaTracks er knyttet til og lagres i «standard sjåfør». 

b) Endre kjøretøy / sjåfør 
- Ved endring av standard sjåfør for samme kjøretøy, byttes den gamle sjåføren med den nye (se 

avsnitt 4.1.e).  Om dette er en ny-ansatt, må personen først legges inn som «Ny Bruker» (se 
avsnitt 3).   

- Endring av annen info knyttet til kjøretøyet gjøres også i denne undermenyen, som f.eks. 
Beskrivelse (= visning i kart), Avdeling, Bytte av ViaTracks enhet og Kommentar. 

c) Deaktiver kjøretøy 
Dersom bilen selges / skrapes, så merkes relevant rad i tabellen og fanen «Deaktiver kjøretøy» 
velges.  All kjørehistorikk beholdes, for kjøreturer er knyttet til standard sjåfør.  ViaTracks 
enheten blir frigjort til nytt kjøretøy (se avsnitt 4.1.d). 

d) Juster kilometer 

Merk relevant rad i tabellen og bruk undermeny «Juster kilometer».  
 

i. «Dagens dato / klokkeslett» er angitt, men kan 
korrigeres ved behov. 

ii. Km-feltet angir teoretisk kjørt km-stand (forrige 
avlesning + nye kjørte km), og kan ikke 
overskrives.  

iii. Justert kilometerstand: Ny avlest km-stand føres 
opp her.  Hvis dette er ved oppstart / montering 
av enheten, hakes det av i feltet «Km-stand ved 
oppstart»  

iv. Beskrivelse: Typisk tekst kan være «ny 
montering», «månedlig oppdatering» el.l.  

v. Trykk så «Lagre».   
vi. Velg «Vis tidligere justeringer» for å se slike 

tidspunkt og differanser mellom ii. og iii. 
 

 

Dersom man velger beskatning etter «Individuell verdsettelse» i stedet for etter 
«Sjablongbeskatning», er det et myndighetskrav at kjøretøyets kilometerstand oppdateres 
regelmessig (minimum en gang pr år). 
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e) EU-Kontroll / Service 

Merk relevant rad i tabellen og bruk undermeny «EU/Service»  
 

 
I oversikten over kjøretøy (se avsnitt 4.3) kan man velge 
visning for Service og for neste EU-kontroll både på 
dato, antall dager og antall km (for service). 
- Vedlikehold av informasjonen gjøres for hvert 

enkelt kjøretøy ved å klikke på «EU/Service». 
- De fem første radene kan fylles inn, og resultatet 

angis i de nederste fem radene. 
 
Neste EU-kontroll angis automatisk, men tar ikke 
hensyn til evt. forglemmelse av frist for siste EU-
kontroll. 

 

f) Flåtestyring - Vis alle / vis valgte  

 
 Flåtestyringsfunksjonen i ViaTracks 

tilbyr sanntidsvisning av kjøretøy. Alle 
- eller spesielt valgte kjøretøy - 
visualiseres i et kart som oppdateres 
med jevne mellomrom.  

 Kjøretøy merket «privat» vises bare i 
kart om eier har godkjent (ref 4.1.j. 

 Kartvisning er valgfritt med eller uten 
terreng (velg Satellitt). 

 Ved å klikke på «Vis/skul 
innstillinger», får man flere valg som 
vist i kartet til høyre. 

 

 Dersom flere biler står på samme punkt, vises antallet i en rund ring.  Ved å klikke på ringen, så 
vises alle kjøretøyene med tilhørende fargesymbol, som gir en indikasjon på kjøretøyets aktivitet 
(ref tabellen under). 

 Man kan bevege seg i kartet med musepekeren og zoome inn / ut ved å «scrolle». Når zoomen er 
tilstrekkelig stor eller kjøretøyene har tilstrekkelig avstand seg imellom, indikerer pilen i hvilken 
retning kjøretøyet siste beveget seg. Kartet oppdateres ca hvert 20 sekund.  

Farge Siste Aktivitet Farge Siste Aktivitet 

 Grønn: Nyere enn 10  Blå:  Mellom 1 til 24 timer 

 Gul:  Mellom 10 og 30 minutter  Rød: Mellom 24 og 48 timer 

 Oransje: Mellom 30 og 60 minutter  Grå:  Mer enn 48 timer siden. 
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4.3.OPPSETT AV FAVORITT-VISNING I TABELLEN 

 
Eksemplet nedenfor viser resultatet av 8 valgte kolonner: 

 
 

Tabellinnstillinger, se forklaring i avsnitt 2.3. 
Ved å klikke på tannhjulet, vises alle 20 mulige kolonnenavn.  
Velg relevante kolonnenavn for å lage egen favoritt-visning: 
 

 

 

 
 
Administrator kan velge 
favoritt-visning som 
følger: 

 Hake av for å skjule 
kolonner som ikke 
ønskes vist. 

 Juster kolonne-bredden. 

 Klikk på «Bruk» nederst 
til høyre 

 Velg helst minst en rad 
med «Fleksibel bredde». 

Ref også avsnitt 2.3 for 
kolonne-velger og søk 
funksjon. 
 
Informasjonen i hver 
enkel rad er knyttet til 
detaljer som er lagret ved 
registreringene i avsnitt 
4.1.  
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5. AVDELING 
 

 

Dersom bedriften har et stort antall ViaTracks enheter, kan det være nyttig å skille enheter per 
avdeling.  Dessuten kan avdelings-ledere få begrenset tilgang til sine ansatte. 
Brukere og kjøretøy må da knyttes til relevante avdelinger. Dessuten må Administrator være tilknyttet 
relevant avdeling. 
 

6. POINT OF 
INTEREST 
 

 

Formålet med ”Point of Interest” (interessepunkter) er å kunne angi beskrivelse på et stoppested og et 
standard formål med turen hver gang kjøretøyet stopper på det angitte interessepunktet.  

 Slike interessepunkter er lokasjoner man ofte besøker, som eget kontor/butikk, hovedkontor, 
grossister, bensinstasjoner etc. Beskrivelsen dukker da opp i adressefeltet i kjøreboka og 
formålsfeltet vil automatisk fylles i med "Hente varer" når man besøker grossistens adresse. 

 Noen velger å skrive inn den ansattes navn i Beskrivelse og «Hjem» i Formålsfeltet.  Da blir det 
færre manuelle føringer for å få en komplett kjørebok (start/stopp-tidspunkt, fra/til sted, og 
formål).  

 Bare Administratorer og Avdelingsledere kan opprette POI. 
 

 
 

a) Beskrivelse: Eksempel «Kontor», «Grossist 
navn». 

b) Fyll inn bare Gate-adresse og Postnummer: 
c) Feltene Poststed, Bredde- og Lengdegrad samt 

Land fylles ikke inn (skjer automatisk med 
Adresse og Postnummer). 

d) Treffradius: Std. treffradius på 50 m kan endres. 
Har man mange POI i nærheten av hverandre kan 
man redusere treffradiusen slik at man ikke får 
inn feil POI i kjøreboka. Om gatenummeret 
gjelder et større område, kan man øke radius til 
f.eks 100 m. 

e) Formål: Eksempel «Hente ordre / varer», 
«Hjem» etc 

f) Privat: Ved å huke av her, blir alle turer til denne 
adressen automatisk registrert som «privat 
kjøring».   

g) Se/endre i kart: Interessepunktet kan justeres dirkte i kartet. 
h) Klikk «+Legg til» eller «Legg til flere» 
i) Velg fra kart: Man har også muligheten til å legge til en POI rett i kartet til kjøreboken. Dette 

gjøres når gatenavn eller postnummer er ukjent.  Gå da inn i kjøreboka, velg «Vis tur i kart», 
zoom ned til 25-50 meter og venstreklikk for å «Legg til». 
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7. KJØREBOKEN 
 

 

 
I denne menyen vises hver enkelt kjøretur i tabell og i kart.  Det tar ca fem minutter etter at kjøreturen 
er avsluttet før visningen synes. 

7.1.FORKLARING TIL UNDER-MENYER 

 

 
 

Ved å klikke på symbolene ovenfor, kan man bl.a.: 

a) Vise tur i kart (fra start-adr til stopp-adr) 
Kjøring i tunnel kan gi en liten feil i kart, kjøreboken viser likevel riktig antall kjørte km på 
turen. 

b) Endre tur 
Markere tur som Skattepliktig privat, Sporadisk privat (og visning av antall dager og sum km for 
slik kjøring) og Næringskjøring.  Dette skal normalt den individuelle sjåfør føre opp, enten på 
sin mobil-app eller på PC. 

c) Kostnader 
Slike turer har et $-tegn i kostnads-kolonnen, og viser detaljerte bomstasjoner og sum 
bomkostnader for kjøreturen. Kostnadene kan man vise ved først å markere turen det gjelder, 
deretter trykke på «Kostnader» i menyfeltet.  Her kan også andre kostnader legges til ved 
behov (se pkt 14.3 for mer info). 

d) Slå sammen og dele opp turer  
Dette kan være nyttig om man har stoppet f.eks for å fylle drivstoff, men likevel vil vise turen 
på en line (en visning i kart). 

7.2.SPESIFIKKE VALG FOR TABELL-VISNINGER 
 

Dersom man samtidig velger flere av kriteriene nedenfor, kan man 
med fordel klikke på Filter slik at det viser «Filter av».  Når alle 
kriteriene er valgt, klikker man slik at det vises «Filter på».  På den 
måten slipper man å vente på sortering for hvert enkelt valg. 

  

a) Periode / Dato 
Bruk pre-fix som «Forrige uke», «Forrige måned» etc., eller velg «Egendefinert» med spesifikke 
datoer fra – til. 

b) Detaljert angivelse  
Pr avdeling /sjåfør/ ukedager (f.eks. kjøring søndager) 

 

 
Alle enkelt-turer med disse valgene vises da i tabellen med de kolonner som er valgt – se avsnitt 7.5.   
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Andre valgmuligheter: 

c) Distanser større enn/mindre enn   
Velg turer med distanse «større enn» og «mindre enn» - angitt i km.  Skriv inn relevant tall og 
juster med pil opp / ned. 

d) Intervall 
Angi ønsket klokkeslett i Start eller Stopp, og om turene skal vises innenfor eller utenfor 
angitte klokkeslett. 

e) Starttidspunkt 
Angi før eller etter et klokkeslett (eksempel nedenfor angitt «etter kl 18:00).  

f) Stopptidspunkt 
Angi før eller etter et klokkeslett  

7.3.TIDSFILTER OG EKSEMPEL «SKATTBAR PRIVAT» 

I utsnittet nedenfor er det sortert på Start-tidspunkt etter kl 16:00 (husk å velg «Filter på»), med 

følgende resultat:  

 Tur med start kl 17:01 er tilknyttet arbeidsordre i SpeedyCraft.  Dette ser man ved at ordre-

nummeret er automatisk ført inn i Formål kolonnen. 

 Tur med start kl 18:07 er manuelt ført (eller fra Point of Interest) med kommentar 

«Hovedkontor» 

 Turene med start kl 18:46 og kl 19:54 er haket av for «Privat skattbar».  Relevante km kommer 

fram i Skattbar kolonnen (disse kan avvike fra Distanse-kolonnen dersom deler av en tur er 

privat).  Summen av disse (og andre privat markerte turer) vises i rapporter (se avsnitt 7.5.b). 

 

7.4.«SPORADISK PRIVAT» 

 
Skattemyndighetene gir tilgang for inntil 1.000 km fordelt på max 10 turer pr år for såkalt «Sporadisk 
privat» kjøring, uten at det blir inntekstberegning for den ansatte.  Dette kan imidlertid ikke 
kombineres med «Privat skattbar» kjøring, og er derfor lite anvendt.  I ViaTracks mobil-app haker man 
av for enten «Privat skattbar» eller «Sporadisk privat».  Det anbefales å samrå seg med revisor før 
«sporadisk privat» innføres i bedriften. 
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7.5.FILTER OG TABELL-VISNING 

 
Når man klikker på «Filter», får man opp fem pre-definerte valg: 

Hvis man f.eks. velger «Kjøring i helg», får man opp 
alle turer på lørdag og søndag i forrige måned.   
Om slike turer var med firma-oppdrag, bør 
«Formåls-feltet» være fylt inn.  Hvis ikke, skulle 
turen muligens være krysset av som «privat» i 
resultatlisten, bl.a. for å unngå sjablong-beskatning 
av yrkesbilen. 

 

Ved å klikke på «Administrere filtre», kan man 
definere egne filtre i tillegg og lagre disse. 

7.6.RAPPORTER 

Når man klikker på «Rapport», får man valget 
mellom: 

 Send rapporter: Kan sendes automatisk på e-
post i bestemte intervaller - se 7.6.a) nedenfor 

 Last ned rapporter: Visning og lagring i Excel - 
se 7.6.b) nedenfor 

 

a) Send rapporter som e-post 

 
Man kan lage sine egne rapporter med 
et bredt utvalg av data, og få disse 
tilsendt på e-post i bestemte 
intervaller. 
Etter å klikke på «Send rapporter» får 
man fire valg vist nedenfor: 

 
Gjør relevant utvalg.  Disse kan også 
lagres med egen definerte Navn / 
Beskrivelse for lettere fremtidig 
visninger. 
 
Dersom rapporttype «Privat skattbar pr 
bruker» er valgt, blir sum km x kr 3,40 
pr km (2017 sats) grunnlag for påslag i 
inntekten til den ansatte. 
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b) Last ned rapporter til Excel 
«Velg Rapporttype» gir to alternativer: 

 Kjøreliste: Komplett kjørebok med enkelt-
turer for alle kjøretøy i valgt periode. 

 Privat skattbar pr bruker: Gir sum antall 
km i valgt periode for alle kjøretøy, splittet 
i kolonner Total, Yrkeskjøring og Privat 
kjøring.   Dersom man i «Velg filter» fliken 
setter «Privat skattbare turer», vises bare 
kjøretøyene som har registrert privat 
kjøring. 

Angitte «Sum km privat» x kr 3,40 pr km (2017 
sats) blir da grunnlag for påslag i inntekten til 
den ansatte.  

7.7.OPPSETT AV FAVORITT-VISNING I TABELLEN 

 
Eksemplet nedenfor viser 9 valgte kolonner som favorittvisning av totalt 20 mulige: 

 
 

Tabellinnstillinger, se forklaring i avsnitt 2.3. 
Ved å klikke på tannhjulet, vises alle 20 mulige kolonnenavn.  Velg 
relevante kolonnenavn for å lage egen favoritt-visning:  

 

 

Noen forklaringer: 

 Kjøretøy = modell/type 

 Sjåfør = e-post adressen 

 Skattbar distanse: deler av en yrkestur kan 
noteres som privat i mobil-app eller på PC 

 Formål:   
- Kan fylles ut av sjåfør i sin egen kjørebok i 

mobil-app eller på PC, eller ved hjelp av POI (se 
avsnitt 6 «Point of Interest»).   

- Ved en eventuell integrasjon til SpeedyCraft, 
blir «Formål» fylt inn automatisk med 
prosjektnummer og tittel på arbeidsordren. 

 Oppholdstid = siden forrige tur-stopp.  Kan være 
nyttig referanse-informasjon for bekreftelse av 
arbeidstid hos kunde. (Klikk på starttidspunkt 
kolonnen, så vises oppholdstid fra siste stopp). 

 Fleksibel bredde: Minst en av kolonnene bør 
krysses av som «fleksibel». 
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8. INNSTILLINGER 
 

 

Her får man følgende tre valg:      
 

8.1.KOSTNADSOPPSETT (PRIVAT BIL I NÆRING) 

Flere detaljer og informasjon i avsnitt 14.3 

 

Denne funksjonen er mest relevant for 
næringstur med privat bil, eksempelvis for  

 Passasjer-tillegg  

 Tilhenger 

 Skogsvei 

 Parkering 

 Ferje 

 Verktøy etc 
Standard satser for kalenderåret er lagt inn i 
ViaTracks systemet.   

Endring av standard satser må gjøres i 
«administrator» rollen. Man kan endre 
standard satser til kostnadstyper brukt i 
Kjørebok, f.eks kilometergodtgjørelse, bom, 
passasjertillegg, skogsvei, verktøy etc. 

8.2.AUTOMATISK VARSLING VED AVVIK 

 

Her kan valgte mottakere (som oftest administrator) 
motta e-post informasjon om  

 Inaktive ViaTracks enheter etter x antall dager 

 Strømstatus for ViaTracks enheter 

 Restart av ViaTracks enheter 
 
Ved neste innlogging må man velge «Type varsling» 
for å se tidligere lagrede kriterier. 

8.3. ESKTERN APPLIKASJON 

Denne ViaTracks funksjonen er relatert til Visma Expense .NET sin reiseregnings-løsning. 
Ekstern applikasjon: Integrasjon mot Vismas nettbaserte løsning "Visma.net Expense". 
Les mer på https://www.visma.net/no/tjenester/Vismanet-Expense/Overview/ 

 

  

https://www.visma.net/no/tjenester/Vismanet-Expense/Overview/


  
 

  

 

19 November 2017 

 

9. AFI - AUTOMATISK  FØRERIDENTIFIKASJON 
 

Som alternativ til bruk av «Standard Sjåfør» (se avsnitt 4.1.e), med en-til-en 
forhold mellom sjåfør og bil, har noen kunder eller avdelinger en bilpark som 
disponeres av en mix med flere sjåfører. Slike sjåfører kan da få et nøkkelanheng 
som registrerer kjøring mot den relevante sjåføren. 
 

Når sjåføren setter seg inn i bilen, vil identiteten automatisk og trådløst leses av i 
ViaTracks enheten, såkalt automatisk sjåfør-identifisering. Det er altså ikke 
nødvendig å holde AFI nøkkelanhenget i nærheten av en kortleser eller andre 
kommunikasjonsenheter. Følgende alternative kan være relevante: 

 

 

 EN sjåfør med AFI: Når sjåføren setter seg inn i bilen, vil identiteten automatisk og trådløst leses av 
i ViaTracks enheten.  

 To eller flere sjåfører med AFI: Hvis flere personer med nøkkelanheng setter seg inn i bilen 
samtidig, kan sjåføren trykke inn en knapp på sitt nøkkelanheng, som da fastsetter dennes 
identitet. Om ingen trykker inn knappen, vil den som har vært registrert lengst i bilen bli satt som 
sjåfør på turen. 

 Standard sjåfør og AFI: Dersom en bil med standard sjåfør blir benyttet av en sjåfør med AFI, så vil 
AFI sjåføren overstyre identiteten hvis vedkommende trykker inn knappen. 

 

 

 
Aktivering av AFI førerbrikke gjøres i 
Brukermenyen (ref avsnitt 3.1.i).   
 
I Kjøretøy-menyen skal man da ikke hente opp 
noen fast sjåfør (se avsnitt 4.1.e). 

 
 
 
 

 

10. AFI MANUELL TUR-STANS 
 
AFI automatisk fører identifikasjon tilbys for brukere som trenger å stanse en tur og starte en ny tur 
oftere enn standard 5 minutters pause.  Dette kan gjelder snøbrøyte-maskiner for bekreftelse på 
besøkte brøyteroder og tid brukt på hver kunde, eller andre brukere med svært korte stopp-mønster.  
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11. UTSTYR / 
VIATRACKS FIND  

 

ViaTracks Find er en separat enhet som festes til verktøy / utstyr og kommuniserer med hvilken som 
helst ViaTracks elektronisk kjørebok / GPS enhet i nærheten.  Man slipper å bruke tid på å lete etter 
verktøyet – enten på lager eller i dedikerte kjøretøy - og man finner lettere gjenglemt verktøy. 

Dette gir full oversikt over verktøyet i de respektive kjøretøy, på de ulike arbeidsstedene og på lager.  
ViaTracks Find viser nåværende og forrige lokasjon på alt merket verktøy både i kart og i relevante 
adresse-lister. 

Eget verktøy på bil:   

 Hver enkelt ansatt har oversikt over sitt eget 
verktøy. Dette gjør det enkelt å vite hva som 
er tilgjengelig i bilen, utlånt til andre eller 
satt igjen på prosjekter / arbeidsplasser. 

 Hvis verktøyet er registrert «Personlig», kan 
andre brukere ikke se verktøyets posisjon / 
lokasjon. 

 

Felles verktøy:  Alle ansatte kan se verktøy som 
er felles for bedriften evt avdelingen. 
Oversikten oppdateres automatisk og viser 
hvem som hadde verktøyet sist / hvor det 
befant seg. På denne måten vet man 
umiddelbart om verkøtyet er på lager, plassert 
ute på prosjekt eller hos en medarbeider. 

Varsel: ViaTracks Find kan sende varsel til 
telefonen om verktøyet blir værende igjen på 
arbeidsplassen eller har vært inaktivt i et visst 
antall dager.  

Kategorier: 
Verktøyet kan organiseres på ulike kategorier, 
nivåer, avdelinger og med beskrivelse 

Lager: 
Dette kan være kjøretøy, sentral-lager, 
midlertidige containere, byggeplasser etc. 
Lagrene utstyres med ViaTracks GPS enhet som 
verktøybrikken kommuniserer med.. 

Deling av data: 
Administrator kan velge at utstyret også spores 
av andre firmaer med ViaTracks elektronisk 
kjørebok.  Merk at sporingsvarsel uansett bare 
gis til firmaet som eier «Find» - brikken. 

11.1. REGISTRERING OG ADMINISTRASJON AV VERKTØY / UTSTYR  

Følgende undermenyer benyttes for å registrere, redigere og slette utstyr, og vise lokasjon i kart: 

 
Dersom antall verktøy / utstyr med «Find»-brikke er relativt begrenset, kan man gå direkte til menyen 
Utstyr (11.4) for å registrere uten hensyn til Utstyrstyper. Dersom firmaet har et større antall verktøy, 
vil man få bedre oversikt ved først å registrere Utstyrstyper (11.2).  For registrering av Lokasjoner, se 
avsnitt 11.3.  
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11.2. UTSTYRSTYPER 

 

a. Dersom teksten i «Beskrivelse» -feltet lagres 
uten å velge noe fra Hovedkategori, blir 
Beskrivelse-teksten automatisk en ny 
Hovedkategori. 

Eksempel på Hovedkategorier kan være: 

 Elektroverktøy  

 Aggregat 

 Trykkluft 

b. Etabler Utstyrstyper: For kategori 
Elektroverktøy kan utstyrstyper være 

 Batteriverktøy 

 Nett-tilkoblet 230 V 

 Stasjonære maskiner 
Skriv inn Utstyrstype tekst og velg fra 
Hovedkategori Elektroverktøy.  

Skjermbilde for registrering av data: Kommentar: 

 

 Kryss av dersom det skal 
varsles om utstyr ikke er med 
i bilen, og sett inn antall dager 
for varsling av inaktiv Find 
brikke.  Dette blir da 
gjeldende for alt Utstyr (se 
11.4) for denne Utstyrstypen. 

 Når man lagrer dette, får man 
spørsmål om verdiene for 
undergrupper av denne 
utstyrstypen skal overskrives. 

Eksempel på ferdig oppsatte 
utstyrstyper for Elektroverktøy 

 

11.3. LOKASJONER 

Lokasjoner kan være containere, byggeplasser, eget sentral-lager, kjøretøy etc.  Teksten som blir valgt 

her blir vist på PC eller mobil-app for den aktuelle posisjon referert til for lokasjonen. 

 I kjøretøyoppsett kan 
man sette opp biler fra 
Kjøretøy-menyen som 
lokasjon. 

 Å redigere lokasjon på 
kartet kan gjøres for 
utstyr som ikke er i 
kjøretøy.  
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11.4. NYTT UTSTYR 

 
Nytt utstyr registreres som vist i tabellen nedenfor: 
 

Krav Forklaring 

 

Ja 
a) Beskrivelse:  Bruk gjerne tekst 

fra leverandør / produsent 

 
b) Utstyrstype: Nyttig hvis man 

har mye verktøy / utstyr som 
skal ha Find brikke 

 
c) Avdeling: Nødvendig hvis 

firmaet er satt opp med 
avdelinger. 

Ja 

d) Tilhører:  
- epost ID som den er registrert i 

hovedmeny «Brukere», eller 
- NONE hvis det er felles-utstyr. 

 
e) Personlig: Hvis utstyret IKKE 

skal vises for andre brukere 

Ja 
f) Find enhet:  Velg brikken som 

skal festes på utstyret 

 
g) Kommentar: Valgfri ekstra 

informasjon 

 
h) Midlertidig ute av drift: Hak 

av hvis relevant, f.eks om 
utstyret er til reparasjon 

 
i) Varsle dersom utstyr ikke er med i bilen: Hak av hvis varsel ønskes.  

 
j) Varsle dersom Find brikken er inaktiv:  Velg antall dager.  Dette kan være nyttig dersom 

utstyr er gjenglemt på en arbeidsplass etc. Normalt er alt utstyr aktivt når det er i 
bevegelse i et kjøretøy.  Evt valg av dette på Utstyrtype nivå, kan overstyres her. 

 
k) Meld utstyret savnet: Ved å klikke på den røde teksten, vil man få et varsel dersom 

utstyret får ny aktiv posisjon. 

 
l) Bilde / dokument:  Man kan ta eget foto eller laste opp bilde fra leverandørens 

utstyrskatalog 
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11.5. EKSEMPLER PÅ FERDIG OPPSATT UTSTYR 

Utstyr:  Eksempel på ferdig oppsatt Utstyr i myViaTracks for -Nett-tilkoblet 230V (Elektroverktøy) 

 Fjellboremaskin, Luftdreven borhammer og Slagboremaskin tilhører std sjåfør / bruker 
svein@dev....  

 Kjerneboremaskin Hilti er fellesutstyr. 

 Når «find-brikken» er montert, vil Find SN angi utstyrets lokasjon, f.eks bil-lager med kjøretøyets 
reg-nr, fysisk lagerbygg eller gateadresse.  Dette angis både for nåværende og forrige lokasjon.  
Dessuten angis tidsdpunkt for siste aktivitet. 

 Dersom man har haket av for Personlig, vises utstyret kun for std sjåfør og for administrator / 
avd.leder. 

 
 

11.6. VIS UTSTYR OG LOKASJONER PÅ PC 
 

Her kan man sortere på diverse kriterier som Bruker, Avdeling etc.  Dessuten kan utstyret vises i kart. 

 ViaTracks Find tilbyr sanntidsvisning 
av utstyr. Alt utstyr visualiseres i et 
kart som oppdateres med jevne 
mellomrom. Administrator har 
tilgang til alt merket utstyr. 

 
 Alternativt kan man velge bare ett 

utstyr ved å markere relevant rad i 
tabellen.  

 

11.7. VIS UTSTYR OG LOKASJONER PÅ MOBIL-APP 

Utstyr kan vises på mobil-app 
(eksempler vist til høyre) og da også i 
kart-grensesnitt.  I innledning til 
avsnitt 11 er det beskrevet hva som 
vanlig bruker kan se i kart. 
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12. MULIGE FEILKILDER I POSISJONSDATA OG HVORDAN DETTE 
LØSES 

 
Tunneler kan føre til at ViaTracks-enheten midlertidig mister GPS signalene. Turen registreres 
imidlertid som normalt, og ViaTracks benytter kartmateriale for å beregne hvor turen har gått. 
 
Dårlig dekning kan skyldes manglende eller dårlig mottak av signaler fra satellitter grunnet posisjon på 
satellittene eller at en fysisk gjenstand er lagt over antenneboksen. Skyldes manglende data posisjonen 
på satellittene så er dette svært temporært. Sjekk forøvrig at antennebrikken har fri sikt mot 
himmelen. 
 
Utenfor mobilt dekningsområde.  Dersom ViaTracks-enheten kommer utenfor et område med mobil 
dekning vil turene lagres lokalt i enheten inntil den kommer innenfor et mobilt dekningsområde igjen. 
Turene vil finnes tilgjengelig i webgrensesnittet så snart enheten er innenfor mobilt dekningsområde 
og har fått lastet turene opp til serveren. 
 
Dersom man har montert en enhet og opplever at den ikke vises i kart selv etter 1 time bør man ta 
kontakt med support. Sjekk at GPS ledningen fra antenna er skrudd på GPS punkt på enheten (se 
16.1.a). Ta en sjekk av enheten for relevante lyssignaler og serienummer på enheten, gi deretter denne 
informasjonen til support på telefon eller e-post: 
 
Tlf: 73 19 74 50 
e-post: support@devinco.com 
 
 
 

12.1. LYSKODER PÅ VIATRACKS-ENHETEN 

Ingen 
lys 

- Hvilemodus, våkner av seg selv ved bevegelse og starter da å lyse 
- Mangler strøm eller jord, evt feil polaritet 

 

Rødt 

- Kritisk lavt internt batterinivå eller mangler GPS dekning. Sjekk 
strømledningen og om pluss og minus er koblet rett. 

- Rød 3x blink betyr at GPS dekning mangler helt, ta kontakt med 
support.  Sjekk at GPS/GSM kablene er koblet rett 

Orange 

- Fast: Bilen står stille  

- Blink: Midlertidig mistet GSM/GPS dekning, eller oppgradering 
pågår. Dette er normalt dersom man står parkert i garasje eller 
parkeringshus. Sjekk eventuelt GPS/ GSM kablene. 

Blå - Raske blink, oppstart. 

Grønn - Aktiv, ved blinking så sendes data  

 
  

mailto:support@devinco.com
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13. MONTERING I KJØRETØY 

13.1. UTSTYR I ESKEN / KOBLING OG MONTERING  

 

 
Strøm: 
Bruk fast strøm 9-24 Volt DC  
(NB! Skal ikke kobles til ”tenning-strøm”, fordi slik strøm brytes når man skrur av tenningen). 

 Rød ledning (med 5Ah sikringholder) til pluss på start-batteriet eller fast-strøm fra 
sikringsboks. 

 Blå ledning til jord:  Skrue som går til gods eller minus-polen på start-batteriet. 

ViaTracks enheten: 
a) Antennekablene kobles til ViaTracks-enheten. Dersom kablene settes på feil plugg, vil 

enheten ikke kunne angi relevante posisjoner: 
- Kabelen merket GPS kobles mot pluggen merket GPS  
- Kabelen merket GSM kobles mot pluggen merket GSM  (på noen antenneledninger står 

order CELL i stedet for GSM) 
b) Koble først ledningene til strøm / jord, deretter strøm-inntak til ViaTracks enheten med 

bajonett-fatning.  Enheten begynner nå å blinke med forskjellige farger.  Etter noen 
minutter stabiliserer fargen seg med grønt og / eller gult.  Når enheten ikke har vært i 
bevegelse noen minutter, gis ingen lys-signal. 

Fest ViaTracks enheten til egnet punkt med bred strips eller med dobbelsidig tape. 

Antenne plassering:   
Antenna skal ikke peke nedover, eller være gjemt bak startbatteri eller andre metallfelt .  Antenna 
har en sterk magnet.  Antenna kan monteres bl.a som følger: 

- På torpedoveggen mellom motorrom og kupe. 
- I nærheten / under frontlykt. 
- Felt bak grillen hvor antenna kan kiles inn /ned og festes med dobbel-sidig tape. 
- På frontruta dersom det er typografisk vanskelige forhold med høye fjell etc,  men antenna 

er der mer utsatt for høytrykk-spyling og hærverk. 
 

Samle sammen fast strøm og antenne-ledninger og strips disse. 
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Eksempel VW Transporter: Eksempel Ford Connect: 

  
Eksempel Opel Vivaro / Nissan NV 300: Eksempelk Peugeot Expert: 

  
  

 

 

 

Pluss 
Jord 

13.2. KOBLING FRA SIKRINGS-BOKS OG MONTERING INNE I BILEN 

Eksempel Peugeot Partner.                      (Kan også kobles i motorrom på startbatteri) 

  

Vipp ned dekselet til venstre 
for rattstammen og løsne 
dekselet på venstre side av 
dashbordet. 
 
Strøm / Jord: 

 Rød ledning til et av de gule 
ledige sikringspunktene (fast 
strøm). 

 Blå ledning til jord, to 
relevante skruer (bildet 
lengst til venstre). 

 
Enhet og Antenne: 

 Fest enhet med strips 

 Antenne: Bruk dobbeltsidig 
tape på dashbordet 

 

13.3. KOBLING OG MONTERING I MOTORROM 

Jord Pluss 

Pluss 
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14. VIATRACKS FOR SJÅFØRER  
 
ViaTracks veiledning for sjåfører relatert til PC og Mobilapp er også utgitt i separat dokument, som 
normalt er bedre egnet for distribusjon til sjåførene. 

14.1. PÅLOGGING VIA PC 

 

 

Gå inn på https://my.viatracks.com 

 Skriv inn brukernavnet (e-post adressen din)  

 Skriv inn passordet som du har fått av din administrator.  

 Hvis du ikke velger språk, så blir norsk valgt automatisk 

 Det er mulig å huke av for at nettsiden skal huske passord. 

 Klikk for «Glemt passord», dersom du f.eks vil lage et nytt 
passord. Det er viktig at den e-post adressen du er 
registrert med samsvarer med den du skriver inn under 
«Glemt passord?». Dersom du er registrert med en fiktiv e-
post adresse må du be administrator oppgi ditt passord. 

 

14.2. TABELL-VISNING MED PC 

 
Detaljene i tabell-visninger (illustrasjon nedenfor) er beskrevet i avsnitt 7.1 – 7.5 for 

 Oppsett av favoritt-visning 

 Forklaring til undermenyer 

 Spesifikke valg for tabell-visninger 

 Filter og tabell-visning 

 Rapporter 
 

 
 

 
 

  

https://my.viatracks.com/
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14.3. KOSTNADER (NÆRINGSTUR MED PRIVAT BIL)  
 

Denne funksjonen er mest relevant for næringstur med privat bil.  Standard satser for kalenderåret er i 
ViaTracks systemet.  Endring av standard satser for skatteåret må gjøres i «administrator» rollen.   

A. Klikk på feltet «$ Kostnader» i meny-valget (se avsn 1.3).   
 Feltet «Legg til turkostnad» kommer da opp (se under). 

B. Klikk pilen i «Velg kostnadstype»-linjen   
 Feltet «Kostnadstype» vises da (se til høyre).    

 

Velg kriterier fra listen med 
Kostnadstyper.  
 

Man kan også føre inn 
manuelle beløp (f.eks 
parkering, verktøy), velge std 
passasjertillegg etc. 
 

 
Etter markering, velg grønn 
flik «+Legg til» (se 
illustrasjonen til venstre). 

Resultatet av detaljene blir inkludert i relevante rapporter for godtgjørelse til den ansatte. 

14.4. RAPPORT NÆRINGSTUR MED PRIVAT BIL 

  

A) Velge Forrige måned, eller 
Egendefinert:

 
B) Kryss av for næringsturer 

(om det da ikke er gjort i 
mobil-app) og skriv tekst i 
Formål-kolonnen.   

C) Velg «true» i kolonne 
Næring 

 

E) Last ned rapport som vist i 

illustrasjonen under: 

 

D) Klikk på Rapport-
fliken, og velg Last 
ned rapporter. 

Hvis man i Rapport-fliken velger Send rapporter, kan man få disse automatisk tilsendt som epost på 
valgt dag i måneden. 
  



  
 

  

 

29 November 2017 

 

15. VIATRACKS MOBILE  

15.1. PÅLOGGING MED MOBIL-APP «VIATRACKS MOBILE»: 

 

 I Google Play Butikk for android enheter -  eller 
AppStore for iPhone - skriver du «viatracks 
mobile», og følger resten av instruksen.   

 Du trenger brukernavn og passord; disse er som 
for ViaTracks innlogging på PC. 

Det er ingen tilleggspris for å bruke denne appen.  

15.2. INNSTILLINGER PÅ MOBILEN 

 
Etter å ha klikket på mobilappen (avbildning 1), vises straks de siste kjøreturene (avbildning 3).   

Først kan det være nyttig å klikke på tannhjulet for å justere tekst-størrelse etc (avbildning 2) 

 
 

 
 

 

Ved å klikke på tannhjulet 

  
så kan man ved hjelp av 
«Zoom nivå»: 

 Justere størrelsen på 
tekst  

 Vise flere eller færre 
kjøreturer på hvert 
skjermbilde. 

 

15.3. KJØREBOKEN I MOBIL-APP VIATRACKS MOBILE 

 
 

Kjøreturene vises fortløpende de siste 30 dagene. 
Dersom man ønsker å se eldre turer, kan man 
logge seg på PC. 

 
 
 Mulighet for å se reiserute i kart. 
 

1 
2 

3 

4 
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15.4. TUR-REDIGERING I VIATRACKS MOBILE 

 
 

Ved å klikke på > (se avbildning 3 ovenfor) kan 
man foreta tur-redigering: 

 Formål: Skriv f.eks. Kundenavn, Lager etc. 
Ved bruk av POI (interessepunkter), 
reduseres behovet for manuell registrering.  
POI kan bare registreres i ViaTracks av 
«administrator» -rollen. 

 Privatbil i Næring: Kryss av for «Arbeid» når 
man har næringstur med privatbil. 

 Yrkesbil: Kryss av for «Privat skattbar» om 
man kjører privat tur med yrkesbil. Avstand 
på turen blir overført til «privat skattbar». 
Dersom deler av en tur er privat, så kan km-
angivelsen overskrives med færre km. 

 

Dette bør gjøres fortløpende mens man ennå 
husker formålet med turen.  
 

Ved å klikke på «$Bil»-symbolet øverst til høyre, 
kan ekstra turkostnader legges til (som parkering, 
passasjer, tilhenger etc) 

 
Visning når kjøretøyet er registert som yrkesbil: 

 
 

15.5.  RAPPORTER FRA VIATRACKS MOBILE 

Illustrasjonene nedenfor viser hvordan man kan velge rapporter, og som kan styres fra ViaTracks 
Mobile.  Rapporten blir sendt som vedlegg til relevant e-post adresse etter at man klikker på «Be om 
rapport». 

Hvis det gjelder km-godtgjørelse (privat bil i næring), er denne automatisk utregnet og klar for 
underskrift før sending til arbeidsgiver. 

 
Klikk på person-symbolet (t.v. for tannhjul). 

 
 Be om rapport: Detaljer vises i avbildning 9 

 Justering av km-stand: Intervall for dette avtales 
med arbeidsgiver. 

 Logg ut: Hvis man logger ut, må man logge inn med 
brukernavn og passord igjen. 

 
Rapport-type og Rapport-filter angis ved å 
ikke på pilen, deretter haker man ønsket 
valg (se avbildning 7 og 8). 

  

6 

5 
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Rapport-type alternativer: Rapport-filter alternativer: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Når  

 rapport type 

 rapport filter  

 periode  
 
er valgt, klikker man på «Be 
om rapport», som da blir 
sendt til e-post adressen 
(brukernavn).   
 
Bekreftelse kommer på 
mobilskjermen. 
 

 

 
 

 

7 
8 

9 


