
HURTIG VEJLEDNING

KOM I GANG MED
FRTOCOM

Gå til www.frotcom.com og klik på Login-knappen.
Indtast dine loginoplysninger og klik Login.

Frotcoms loginpanel kan også findes direkte på web.frotcom.com

Du kan oprette to forskellige typer af placeringer: 
Steder og Zoner. Steder for interessepunkter (f.eks. 
Kundelokaler). Zoner er større områder (f.eks. Byer).

For at oprette steder og 
zoner skal du gå til afsnittet 
Administration og vælge fanen 
Områder.

Du kan modtage informationer i realtid via e-mail eller SMS om advarsler, så snart de er registreret. 
Du kan også vælge at advare føreren af   sådanne begivenheder.

1. Hvordan logger jeg på Frotcom? 2. Frotcom - Hurtigt overblik

4. Hvordan kan jeg spore et køretøj?

6. Hvordan kan jeg kontrollere, hvilke advarsler der er blevet registreret?

3. Hvordan kan jeg se hele min flåde?

5. Hvordan kan jeg finde relevante steder og zoner?

Søg efter de køretøjer, der 
er nærmest et bestemt 
punkt eller få retning til 
den hurtigste rute til en 
destination

Dette er din køretøjsliste.  Her kan du også se din favorit 
steder og adresser. Klik for at lokalisere på kortet. 

Hovedmenu Klik for at se 
beskeder sendt 
til og modtaget 
fra og til kørere

Køretøjsrute

Advarselsdetektering

Køretid
begrænsninger

Hændelsesdetektering

Køretøjets 
seneste placering

Geografisk 
placering af 
dit sted

Zone
Polygonalt 
sted

Cirkulært 
sted

Stedets 
infobox

Liste over 
registrerede 
varsler

Klik for at se 
underretninger

Vælg dine
kortindstillinger

1. Vælg fanen køretøjer

2. Klik her 
for at se den 
sidste position 
af alle dine 
køretøjer

1. Vælg fanen 
køretøjer

4. Vælg fuld 
rute funktion

2. Vælg tidsrammen 
(normalt i dag)

3. Klik for at 
vælge et køretøj

5. Klik på et 
køretøjs ikon 
for at se flere 
oplysninger

1. Klik på 
advarselsikonet

Advarselsinformation

Advarselsdetektering

2. Vælg 
tidsperiode

3. Klik på Fleet-knappen for 
at zoome ud automatisk, indtil 
alle køretøjer er synlige

1. Vælg fanen 
Steder

2. Vælg sted fra 
listen

Oplev de nyeste funktioner og udforske endnu flere måder at få mest 
muligt ud af Frotcom på https://frotcominternational.zendesk.com 

Abonner på vores Frotcom Academy-kanal i YouTube og hold dig 
opdateret med hele vores video-tutorial.

DEN INTELLIGENTE 
FLEET MANAGEMENT 
FOR DIN VIRKSOMHED.

Hvis dine køretøjer er for tæt sammen på kortet, vil Frotcom klynge 
dem i overensstemmelse med dine præferencer, så deres ikoner ikke 
overlapper hinanden. 

Når du klikker på en klynge, vil Frotcom automatisk zoome ind og vise 
dig de enkelte køretøjer. 
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Rapporter kan genereres ved at klikke på 
Mere> Rapporter. Du kan oprette flere 
typer rapporter med dine valgte indikatorer: 
f.eks. Daglig oversigt, kørselsadfærd, 
brændstofstyring, alarmrapporter, 
arbejdsstyringsopgaver osv.

Frotcom kan også sende dig automatisk 
genererede rapporter via e-mail, så du får de 
data, du har brug for, når du har brug for det!

Hvis du har brug for at kende den bedste 
rute for dine køretøjer, så vil Frotcom 
give det sammen med en rejseplan, som 
omfatter anslåede omkostninger og rejsetid, 
samtidig med at der tages hensyn til 
køretidsbegrænsninger . 

Hvis du skal planlægge en tur, hvor et køretøj 
skal besøge en række kunder, tager Frotcom 
også højde for mellemliggende waypoints:

Uanset om du skal udveksle meddelelser med din chauffør, modtage udfyldte formularer fra 
dem eller sende job til dem, kan du gøre dette via Frotcoms Interact-modul. Afhængigt af den 
indbyggede terminal, der er tilgængelig for en given chauffør, kan du også vedhæfte steder.

God køreadfærd har flere positive virkninger: reduceret brændstofforbrug, CO2-udledning og 
vedligeholdelsesomkostninger.  Flere sunde kørevaner vil også hjælpe med at undgå ulykker og den 
deraf reducere omkostninger. 

Afhængigt af 
virksomhedens politik kan 
du også tillade chaufføren 
at udveksle meddelelser 
mellem dem via Frotcom. 

Hvis du vil udveksle 
meddelelser, skal du åbne 
Interaktpanelet under 
Mere> Interagere.

Frotcom’s Driving-
adfærdsmodul 
klassificerer dine 
chauffører baseret på alt 
for kraftig acceleration 
og bremsning, såvel som 
overdreven tomgangstid 
og omdrejningstal. Hver 
chauffør biver tildelt en 
kørsels score. 

Frotcom foreslår også råd, 
som du kan videregive 
til dine chauffører for at 
hjælpe dem med at øge 
deres kørselsresultat.

For at se et køretøjs grafer, gå til køretøjets 
fulde stinavne, klik på  “Vis alle” og vælg 
graferpanelet.

Når du har klikket på et punkt i grafen, vil 
Frotcom give dig mulighed for at se køretøjets 
position på det tidspunkt på kortet:

Frotcom-ruteovervågningsfunktionen giver dig mulighed for at kontrollere, om dine køretøjer holder 
sig til deres planlagte rute. Du kan oprette en rute, tildele den til et køretøj, følge dens kærsel på 
kortet, underrette din chauffør om noget skal rettes og informere din klient om køretøjets ankomst.

Du kan bruge en sporingsbillet, som er en del af CRM-modulet.  Med det kan du give en kunde 
midlertidig adgang til Frotcom for at spore et bestemt køretøj i realtid.  Din kunde vil modtage en 
email med et link, der omdirigerer til et Frotcom-panel, hvor køretøjet kan spores. 

Alternativt kan du simpelthen konfigurere 
Frotcom til at sende en tidlig advarsel 
via e-mail eller SMS, for eksempel et 
par minutter, før dit køretøj anslås at 
ankomme til kundens lokaler. For at 
gøre dette skal du aktivere og oprette 
meddelelsesfelterne ved tildeling af ruter 
til køretøjer.

Du kan endda ombestille vejpunkterne 
for at optimere ruten og derved reducere 
omkostningerne:

Hvis du har brug for at vide, hvilke der er de 
nærmeste køretøjer på et sted, vil Frotcom 
give det, herunder ankomsttider, i betragtning 
af køretidrestriktioner og estimering af 
omkostninger.

Det giver dig også 
en rejseplan:

8. Hvordan kan jeg kigge efter de nærmeste køretøjer?

10. Hvordan kan jeg sørge for, at bilisterne holder fast i planen?

14. Hvordan kan jeg overvåge kørselsadfærd?

12. Hvordan kan jeg meddele en kunde om et køretøjs ankomst?

7. Hvordan kan jeg se rapporter?

9. Hvordan kan jeg vælge den bedste rute?

13. Hvordan kan jeg interagere med mine chauffør?

11. Hvordan kan jeg se køretøjsgrafer?

Udvalgte 
køretøjer

Tidsperiode
Rapportidentifikation

Udvalgte 
indikatorer

Anslået 
rejsetid og 
omkostninger

Obligatorisk 
pause på grund af 
kørselstidsbegrænsninger

Obligatorisk 
hvile på grund af 
kørselstidsbegrænsninger

Foreslået 
rute

Rute valgt (fra 
afsnit 9. Hvordan 
kan jeg vælge den 
bedste rute?)

Tidslinie

Følg ruteudførelsen

Ruteoplysninger

Klik for at 
eksportere til Excel

1. Vælg den 
nærmeste 
køretøjs faneblad

1a. Du kan enten 
søge efter en 
adresse eller sted...

1. Når du har valgt en rute som beskrevet i afsnit 9, kan du udvide den til et køretøjs aktuelle placering 
ved blot at klikke på fanen “Nærmeste køretøjer”. Frotcom vil så automatisk tilføje et nyt trin til din rute, 
fra nærmeste køretøj til udgangspunktet

2. Klik på “Tilføj til rute” 
for at bekræfte det nye 
trin på ruten

1. Klik på linket ‘Vis alle’

2. Vælg panelet 
‘Grafer’

3. Vælg tidsperiode

4. Klik og træk på 
tidslinjen for at zoome ind

1. Klik for at skrive og 
sende en ny besked

1. Vælg tidsramme

2. Klik for at få 
anbefalinger

4. Bekræft køretøjets 
tildeling til ruten

3. Klik på disse ikoner for at definere 
advarsler, sende beskeder til føreren 
eller informere din kunde om 
køretøjets ankomst

1b. ... eller vælg 
fanebladet retninger...

1c. ... for at trække og 
slippe start/slutpunkter

2. Træk og slip 
markøren på 
stedet

Anslåede 
omkostninger

Beregnet 
optimeret rute

Obligatorisk pause på grund 
af kørselstidsbegrænsninger

Anslået rejsetid

Hvil nødvendig 
på grund af 
kørselstidsbegrænsninger

De fem nærmeste 
køretøjer til det 
valgte sted

Toldpriser

Told og deres 
omkostninger

Liste over chauffør, 
du har udvekslet 
meddelelser med i 
den valgte periode

Meddelelse modtaget 
fra føreren / køretøjet

Meddelelse sendt 
fra kontoret til 
føreren / køretøjet

Se driverens 
kørselsscorer 
for den valgte 
periode


