Slip for alt besværet
med en iBeacon fra Carlog

Med en iBeacon i bilen slipper du helt for at skulle huske
på at registrere din kørsel. Den lille sender kobles til din
smartphone via bluetooth og starter og stopper herefter
automatisk din kørebogsapp, når du sætter dig ind eller
forlader bilen. Du slipper for alt besværet – og er samtidig
sikker på, at dit kørselsregnskab er fejlfrit og korrekt.

Dine fordele:
	
Du slipper for at skulle huske på at registrere din
kørsel.
 u undgår fejl og spildtid, hvis du har glemt at
D
registrere en rute og senere skal tilføje den.
	
Du har altid korrekt dokumentation for de kilometer, du har kørt – lige ved hånden.
 vis du kører i firmabil, kan du nemt dokumentere
H
over for din arbejdsgiver, at du ikke har kørt privatkørsel i den.

“Det at lave kørselsregnskab har altid
været et tidsrøvende mareridt. Så fik jeg
Carlog - og det gjorde det hele meget
nemmere og mere effektivt i hverdagen!
Nu har jeg fået Carlogs nye iBeacon,
som har gjort kørselsregnskabet yderligere effektivt i og med, at jeg ikke engang skal trykke start og stop på min
telefon - det klarer iBeacon’en for mig.
Hvor nemt kan det lige være?”
Camilla Møller Pedersen,
ejendomsmægler MDE, danbolig Vejgaard

Kørebogsapp
+ iBeacon
= 	Kørselsregnskabet,
der (næsten) laver sig selv
Sådan virker det:
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1	Din smartphone og iBeacon kobles sammen via bluetooth.
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iBeacon’en placeres i din bil, fx i handskerummet.

3	Carlogs kørebogsapp og kørselsregistrering startes automatisk,

når du sætter dig ind på førersædet. (Kører du både privat og
erhvervskørsel i din bil, kan du indstille i onlineportalen, at det
kun er fx kørsel i tidsrummet 8-16, der skal tælles som erhvervsmæssig kørsel).
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4	Registreringen afsluttes, når bilen standses ved din destination,
og du forlader bilen.

5	Alle kørselsdata uploades automatisk til Carlogs onlineportal,
hvor du kan se alle dine kørte ruter, tilføje noter m.m.
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6	Det færdige kørselsregnskab inkl. udregning af din skattefri

kørselsgodtgørelse laves og afrapporteres med få klik i onlineportalen.

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