Carlog

- Danmarks mest tidsbesparende
kørebogsløsning

Giv dine medarbejdere en iBeacon
– og spar endnu mere tid og penge!
Med en iBeacon i bilen startes Carlogs kørebogsapp automatisk, når medarbejderen sætter sig ind i bilen. Der skal
altså ikke bruges tid på at starte kørebogsapp’en – eller i
det hele taget huskes på, at den skal startes.

Dine fordele:
	Medarbejderens tidsforbrug på kørselsregistrering
reduceres til 0.
 u undgår dyre fejl, der kan opstå, hvis medarbejD
deren glemmer at starte eller stoppe kørebogsapp’en
til rette tid.
	
Du undgår spildtid brugt på manuel tilføjelse af
ruter, medarbejderen har glemt at registrere.
Du undgår snyd, når alle ruter registreres automatisk.
 u får komplet overblik og dokumentation for
D
medarbejdernes kørsel.

“HK har stor glæde af at benytte Carlogs
elektroniske kørebog. Den letter især
det administrative arbejde for de af
vores kolleger, som har en del kørsel
rundt i landet. App’en er nem at installere og bruge, og systemet har derudover
en velfungerende integration med vores
rejseafregningssystem.”
Tine Bernhardt,
teamkoordinator, HK

Kørebogsapp
+ iBeacon
= 	Kørselsregnskabet,
der (næsten) laver sig selv
Sådan virker det:
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1	Medarbejderens smartphone og iBeacon kobles sammen via
Bluetooth.

2)

iBeacon’en placeres i medarbejderens bil (fx i handskerummet).

3	Herefter startes Carlogs kørebogsapp og kørselsregistreringen
automatisk, når medarbejderen sætter sig ind på førersædet.

2

4	Registreringen afsluttes, når bilen standser ved destinationen, og
medarbejderen forlader bilen.

5	Alle kørselsdata uploades automatisk til Carlogs onlineportal og
kan tilgås af medarbejder og virksomhedens bogholderi eller
andre relevante medarbejdere.

6	Det færdige kørselsregnskab inkl. udregning af kørselsgodtgørel-
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sen laves med få klik i onlineportalen.

Tekniske fordele - iBeacon:
	kræver ingen installation eller montering, når først den er koblet
til medarbejderens smartphone
kan nemt flyttes, hvis medarbejderen kører i flere biler
har en batterilevetid på min. to år
forstyrrer ikke evt. andre bluetooth-enheder i bilen.
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