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INDLEDNING 

Plus pakken er et tilkøbsmodul, som kræver, at virksomheden i forvejen bruger Tacho Online. I pakken, stiller vi flere 

nye og vigtige administrative ”Nice to Have-moduler” til rådighed, som vil være med til at spare tid og skabe bedre 

overblik for transportvirksomhederne. 

I første omgang frigiver vi tre moduler:  

• Arbejdstidsmodul 

• Medarbejdermodul 

• Mærkedagsmodul 
 
Er du interesseret i Plus pakken kan du kontakte TVS på +45 71 90 71 91 

 

ARBEJDSTIDSMODUL 

Arbejdstidsmodulet giver virksomheden mulighed for at kontrollere, hvorvidt førerne overholder arbejdstidsreglerne, 

herunder: 

• Registrere mødt ind / gået hjem tidspunkter (arbejdsperiode start/slut) for førere og andre medarbejdere i 
virksomheden.  

• Eksport af data (CSV-fil) til fx lønsystemer mv. 

• Se førerens registreringer fra førerkort 

• Korrektioner af data fra førerkort (f.eks. fejlindtastninger) 

• Indtastninger af ferie, andet fravær eller arbejdstid, der ikke er på førerkortet 
 

Førere og andre medarbejdere kan registrere via en smarttelefon, blot denne kan gå på Internettet. 

MEDARBEJDERMODUL 

Medarbejdermodulet giver virksomheden mulighed for at håndtere andre medarbejdere end førere. Tacho Online, 

håndterer som udgangspunkt køretøjer og førere, men med modulet kan virksomheden også håndtere mekanikere, 

lager- og logistikmedarbejdere, kontor- og administrationsmedarbejdere, samt øvrige medarbejdere. 

Se mere her. 

MÆRKEDAGSMODUL 

Mærkedagsmodulet giver virksomheden mulighed for at holde styr på sine medarbejderes mærkedage og på den 

måde være forudseende, når der skal planlægges begivenheder for medarbejderne i virksomheden.  

Med mærkedagsmodulet, glemmes aldrig runde fødselsdage, jubilæer, sølvbryllupper og lignende. 

INFORMATION 

BRUG FOR HJÆLP? 

TIP 

PLUS pakken inkluderer også telefonisk Hotline Support. 

http://www.tachoonline.dk/
http://www.tungvogn.dk/
https://www.tungvogn.dk/assets/documents/GUIDES/TachoOnline/DK/Brugervejledning%20-%20Medarbejder%20Modul.pdf
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Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, så kontakt os venligst på support@tachoonline.dk. Ved ønske om 

telefonisk kontakt, så ring venligst på tlf. nr.: +45 71 90 71 91 

VIGTIG INFORMATION 

Denne vejledning er udarbejdet af TungVognsSpecialisten ApS (32090990) og må gerne deles og benyttes af 

tredjepart, så længe der refereres til, at materialet er udarbejdet af TVS, samt link til vores hjemmesider: 

www.tungvogn.dk og www.tachoonline.dk.  

Ønsker du at benytte eller ændre materialet på anden vis, så kontakt venligst TVS på tvs@tungvogn.dk.  

http://www.tachoonline.dk/
http://www.tungvogn.dk/
mailto:support@tachoonline.dk
http://www.tungvogn.dk/
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