
APP INDSTILLINGER

QUICKGUIDE

På Android er det vigtigt, at  
”BATTERIOPTIMERING” er slået 
fra. På enkelte fabrikater er det 
nødvendigt at ændre yderligere i 
telefonens indstillinger.

Vælg ”KØRSELSTYPE” ved at 
trykke på ”Cykel”, ”Privat” eller 
”Erhverv”. Denne indstiling gemmes 
som en standard for kommende ruter.

Aktivèr ”SAGSSTYRING” ved at 
skubbe knappen mod højre.
Giver mulighed for at tilføje noter til 
dine ruter.
Når du trykker ”START”, kommer et 
skrivefelt frem, hvori du kan notere 
sagsnummer eller anden note til 
registreringen af ruten.

Aktivér ”AUTOMATISK RUTESTOP”
ved at skubbe knappen mod højre. 
Afslutter registreringen af ruten, når 
telefonen ikke har registreret 
bevægelse i fem minutter. 

       Indstillinger
Tryk på Indstillinger

NB. ”Sagsstyring” og ”Automatisk 
rutestop” kan ikke benyttes 
sammen med iBeacon. 

Åbn mobilens app-indstillinger  >                    

ANDROID INDSTILLINGER

Indstillinger< 

Batterioptimering
Batterioptimering er slået fra

>

Kørselstype Erhverv >

Kørselsformål Salg >

Automatisk rutestop 
Stopper automatisk optagelse af ruten, hvis 
ingen kørsel de sidste 5 min.

Sagsstyring
Indtast et sagsnr. når en rute optages

Vælg ”KØRSELSFORMÅL” ved at 
trykke på ”Salg”, ”Kundebesøg” eller 
et formål du har oprettet på 
onlineportalen. Denne indstiling 
gemmes som en standard for 
kommende ruter.
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    KØRSELSREGISTRERING
Nu er du klar til at registrere din kørsel.

1. Tryk på 
2. KØR din rute
3. Tryk på                            når du er 
fremme ved din slutposition
4. Tryk på                             for at være 
klar til næste rute 
* Ifølge SKATs regler skal hver enkelt tur registreres for sig.

   DOWNLOAD FLEET+ APP`EN

Download gratis CARLOG FLEET+ app’en fra App Store eller 
Google Play - søg efter ”CARLOG” 

   

    ÅBN APP

Find app’en på din smartphone og åbn den

    LOGIN

1. Vælg ”Smartphone login” 
2. Indtast dit CARLOG-ID
3. Indtast dit password og tryk ”Log ind”. 
NB: Kan du ikke huske dine loginoplysninger, kan du finde 
oplysningerne i den mail, du fik ved oprettelsen af abonnementet, 
eller du kan genskabe dit login her: http://mobi.carlog.dk/auth/forget/

Start rute

Stop rute

”Markøren” vises, når du stopper 
registreringen. Den placeres, hvor 
ruten slutter.

Indstillinger - se næste side for 
mere info.

Tryk på ”Manuel rute”, hvis du vil 
oprette en manuel rute.

HAR DU HUSKET AT INDTASTE
- din hjemmeadresse
- de kilometer, du har fået godtgørelse for før brugen af 
Carlog, i onlineportalen på carlog.dk?
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2

3
Tryk på ”VIS RUTER” for at se 
dine kørte ruter.

Smartphone login

Plug ’N’ Log login

Start rute

Stop rute

Nulstil

Nulstil
Stop rute
Start rute

Nulstil

Erhverv

Mine ruter

I dag

08:25 - 08:30

06. august - fredag

1,2 km

Kattedamsvej 9
9440, Aabybro

Aabybro Centret 12
9440, Aabybro

Salg

Manuel rute

Få ruten vist på kort 
ved at trykke på den 
- stryg til venstre for 

at slette den.

VIGTIGT
IOS: Efter start af Carlog-appen skal du give nogle 
tilladelser, for at appen fungerer korrekt. Når appen 
spørger, trykker du først på "Tillad" og "Tillad, mens du 
bruger app". Efter du er logget ind, vil appen spørge 
igen, og her svarer du "Skift til Tillad altid". Til sidst 
trykker du endnu en gang "Tillad".

Android: Efter login skal du give tilladelse ved at trykke 
på ”Mens du bruger appen” og herefter ”Tillad altid”, for 
at appen fungerer korrekt.


