Innehållsförteckning

MANUAL

Hur hanterar man enheten i bilen?
Vi rekommenderar Google Kalkylark!
Ända hur enheten loggar
Importera från enheten
Exportera
Importera från gamla programmet
Ändra från en företagsresa till privat
Kommentarer på resor
Milersättning
Lägga in sommartid i programmet
Ser kolumnerna konstiga ut i Excel när du öppnar .csv?
Tidigare specialutgåva i vitt till förmån för prostatacancer:

Enheten är mindre än en tändsticksask!
Köp fler enheter här: https://www.gotime.se/produkt/x-route/
Ring oss på 010 - 33 00 559
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Hur hanterar man enheten i bilen?
Om föraren kör hela tiden, dygnet runt så tar det hela 30 dagar innan
minnet blir fullt.
Kör ni ca 2 timmar om dagen så behöver ni inte tömma enheten på flera
månader såvida inte ekonomiavdelningen eller redovisningsbyrå
önskar körjournalen oftare.
Enheten sätts vid leverans Rörelsedetektion och ska då inte vara
inkopplad.
Om ni inte vill ladda enheten separat utan ha en idiotsäker lösning så
ändrar ni inställningen till Starta automatiskt vid laddning via 12V, då
startas enheten automatiskt med bilens tändning.

Vi rekommenderar Google Kalkylark!
När det är dags att exportera din körjournal från programmet så
rekommenderar vi att öppna körjournalen i Google Kalkylark på grund av
att du på ett smidigt sätt får dina körjournaler sparade i molnet. Det hela
är helt kostnadsfritt.
Resorna ligger sparade lokalt i programmet och om datorn skulle krascha
så försvinner all information.
Google Kalkylark: h
 ttps://www.google.com/sheets/about/
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Ända hur enheten loggar:
-För att ändra loggningsläge så trycker du på “Enhet” högst upp i vänstra
hörnet, sedan “Inställningar”.
-GPS Inställningarna öppnas och här ändrar du från t.ex.
“Rörelsedetektion” till “Starta automatiskt vi laddning” om ni vill ha
enheterna fast installerade i bilen genom 12V.
-Vill ni öka batteritiden på enheten om ni inte har den inkopplad eller
dubbla minnet på enheten så kan ni öka loggningsintervallet från 5
sekunder till 10 sekunder.
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Importera från enheten:
För att ändra loggningsläge så trycker du på “Enhet” högst upp i vänstra
hörnet, sedan “Importera”.
Sedan väljer ni vilken Reg. nr. på bilen som enheten ligger i samt vem
som är förare. Har du inte importerat från bilen tidigare så trycker du på
“Lägg till”.
När du trycker på OK så börjar programmet att importera från enheten.
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Exportera
Att exportera sina resor går som en dans genom att följa dessa steg:
Välj den förare och det datumintervall som du önskar exportera:

Tryck på “Välj alla” för att markera alla resor i intervallet:

Tryck på “Exportera” och sedan “Körjournal” för att exportera de valda
resorna:

Välj mätarställningen som körjournalen skall inledas med:

Spara körjournalen på hårddisken för att sedan öppna i valfritt program,
vi rekommenderar Google Spreadsheet.
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Importera från gamla programmet
En efterfrågan funktion som gör att du kan exportera all data från det
gamla programmet, om ni har flera användare i det föregående
programmet så kommer ni att behöva sortera dessa.
Tryck på Importera poi högst upp till vänster i programmet:

Markera mappen som heter XRouteManager_Workspace som ska ligga
under användare på din dator:
C:\Users\Användare\Documents\XRouteManager_Workspace
Tryck sedan på OK:
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Markera alla resor och använd serienumret som du får i programmet när
du har importerat tidigare. Fyll i Reg. nr. som gäller och sedan trycker du
på “STIGA PÅ”. Nu finns alla dina gamla resor i det nya programmet!
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Ändra från en företagsresa till privat
Ändra från företag till privat i körjournalen

För att spara ändringarna så måste man trycka på “Spara” uppe till höger
i programmet.

Kommentarer på resor
Skriv anledning till din resa

För att spara ändringarna så måste man trycka på “Spara” uppe till höger
i programmet.
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Milersättning
Tryck på Inställningar

Ange milersättningen per kilometer och sedan kommer det automatiskt
räknas ut i körjournalen.
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Lägga in sommartid i programmet
Vi arbetar på att göra detta automatiskt men för tillfället måste det göras
manuellt för att inte allt ska räknas som vintertid.
Tryck på Inställningar

Fyll i sommartiden enligt nedan
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Enheten hittas inte av datorn
Då enheten inte hittas automatiskt av datorn krävs det att det installeras en
drivrutin, det görs i slutet av installationen av programmet, råkar man klicka
bort den installationen så får man svaret av programmet när man kopplar in
enheten att “enheten hittas inte”.
Lösningen på det är att göra en nyinstallation av drivrutinen alternativt installera
om drivrutinen.
Här kommer två länkar, avinstallera först ifall drivrutinen skulle vara installerad
och inte fungerar:
Avinstallation av drivrutin:
https://www.dropbox.com/s/a83ti2zggjyz3aj/X-Route_Uninstall_Driver.exe?dl=0
Installation av drivrutin:
https://www.dropbox.com/s/07mk7xz73b4loqq/X-Route_New_Driver.exe?dl=0
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Ser kolumnerna konstiga ut i Excel när du öppnar .csv?
I vissa versioner av Svenska Excel måste man ändra så att det blir en ny
kolumn när de avdelas med ett kommatecken “,”.
Detta kommer inom några dagar (dagens datum 2016-11-09) att vara
åtgärdat i en gratis uppdatering av programmet.
Markera hela kolumn A och klicka i fälten som visas i bilderna nedan:
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Behöver ni fler enheter till företaget?
Antingen så ringer ni till oss på 010 - 33 00 559 och lägger en
beställning eller om ni vill göra det själva görs det enkelt på vår E-handel:
https://www.gotime.se/produkt/x-route/
Vardagar mellan 09 - 19 är säljavdelningen tillgänglig på telefon.

SUPPORT:
info@gotime.se

010 - 33 00 559
Växeln är öppen vardagar mellan 11 - 16 för support.
Ärenden på mejl och sociala medier försöker vi svara på dygnet runt.
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