
Dine fordele:

  Du slipper for at skulle huske på at registrere din kørsel.

  Du undgår fejl og spildtid, hvis du har glemt at registrere 
en rute og senere skal tilføje den.

  Du har altid korrekt dokumentation for de kilometer, du 
har kørt – lige ved hånden.

  Hvis du kører i firmabil, kan du nemt dokumentere over for 
din arbejdsgiver, at du ikke har kørt privatkørsel i den.

  Online redigering i Carlogs kørebogsapp - tilføj evt. 
kørselsformål, sagsnummer, specielle noter til ruter

  Dit kørselsregnskab indsendes nemt til bogholderiet med 
et enkelt klik i onlineportalen. 

Carlog 
- Kørselsregnskabet, 
der laver sig selv

Slip for alt besværet med en 
Plug ’N’ Log fra Carlog

Med Carlogs GPS-enhed Plug ’N’ Log i bilen laver dit kørselsregnskab sig selv. 

Alle arbejdsmæssige ruter trackes og afrapporteres, så du blot skal tjekke og 
godkende dit kørselsregnskab ved udgangen af hver måned. 
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Sådan virker det:
 

 Indsæt Plug ’N’ Log i bilens OBD-stik under instrumentbrættet.

 Lyset i GPS-enheden begynder at blinke.

  Registreringen startes, når du begynder at køre. Plug ’N’ Log er 
altid klar til brug, så kørsel registreres fra første sekund.

  Fordelingen mellem privat og arbejdsmæssig kørsel indstilles 
med et enkelt klik i Carlogs kørebogsapp.  

  Alle dine kørselsdata uploades automatisk til Carlogs onlineportal 
via et SIM-kort i enheden. Her kan du se alle dine kørte ruter, 
tilføje noter m.m. Du kan også give bogholderiet direkte adgang 
til dit kørselsregnskab i onlineportalen.

  Det færdige kørselsregnskab inkl. udregning af din kørselsgodt-
gørelse laves med få klik i onlineportalen.

 

Tekniske fordele - Plug ’N’ Log:

  tager 30 sekunder at installere - du kan selv indsætte den i bilens 
OBD-stik under instrumentbrættet.

  er klar til brug, så snart du sætter dig ind i bilen.

 anvender bilens strømforsyning, derfor intet behov for batteriskift.

 Kørebogsapp 
+  Plug ’N’ Log 
=   Fuldautomatisk kørselsregnskab 
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