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INDLEDNING 

Medarbejder Modulet i Tacho Online giver mulighed for at oprette andre typer medarbejdere end den klassiske 

chauffør f.eks. mekanikkerer eller administrativt personale.  

MEDARBEJDER TYPER 

Der findes følgende typer af medarbejdere i Tacho Online i dag: 

 Chauffør (standard) 

 Mekaniker 

 Lager- og logistik 

 Kontor / administration 

 Øvrige medarbejdere 

 

ANVENDELSE 

Når Medarbejder Modulet er slået til, så vil fanen ”Chauffører” blive omdøbt til ”Medarbejdere”: 

 

 

 

TIP 

En fordel ved at oprettet de øvrige medarbejdere i Tacho Online er bl.a. muligheden for et samlet overblik af 

virksomhedens personale. Det kan f.eks. være notifikationer ift. fødselsdage eller andre mærkedage (kræver 

modulet ”Begivenheder”). 

En anden klar fordel er at en mekaniker er gratis i Tacho Online (samt de øvrige nye typer) og at mekanikeren efter 

oprettelse ikke længere forstyrre i det daglige overblik eller skal fjernes næste gang der kommer en fil ind i 

systemet (Uoprettede chauffører… oversigten). 
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OPRETTELSE AF MEDARBEJDER 

Klik på fanen ”Medarbejdere”. I oversigten har du en knap ”Opret” og ud fra denne en liste af medarbejder typer: 

 

1. Klik på fanen ”Medarbejdere” 

2. Vælg den ønskede medarbejder type 

3. Klik på ”Opret” 

4. Udfyld oplysninger, som du plejer og klik herefter på ”Gem” knappen 

 

GENVEJ TIL OPRETTELSE AF CHAUFFØR ELLER MEKANIKER FRA KØRE- OG HVILETIDS FILER 

På Tacho Online Dashboard (forside) kan du bl.a. under boksen ”Uoprettede chauffører…..” klikke på PLUS ikonet for 

at oprette chaufføren. Men med medarbejder Modulet har du nu også mulighed for at vælge, at der altså er tale om 

en mekaniker: 

OBS 

Der kan kun opbevares køre- og hviletids filer (.ddd) på medarbejder typerne: Chauffør og Mekaniker. Der er 

ligeledes hellere ikke adgang til bl.a. ”Øvrige frister” (kontrol dokumenter) på de resterende medarbejder typer. 
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1. Klik på PLUS ikonet for at tilføje medarbejderen (automatisk fundet ud fra en køre- og hviletids fil) 

2. Tag stilling til om der er tale om en af dine chauffører eller en mekaniker (intern/ekstern) 

3. Udfyld evt. ekstra oplysninger (disse for udfyldes af systemet) 

4. Klik på ”Gem” knappen 

OVERBLIK AF MEDARBEJDERE 

Da du nu har flere Medarbejder typer i Tacho Online, så indikeres der nu på oversigts listen med et lille ikon, hvilken 

type medarbejder der er tale om: 

 

 

Du har mulighed for at ”filtrer” på medarbejdere ved at klikke på filtret ”Medarbejder type”: 
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Vælg hvilken du vil have vist f.eks. ”Chauffører” da de typisk er mest benyttet i Tacho Online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIP 

Hvis du ”mangler” nogle medarbejdere og hellere ikke kan finde dem ved en søgning. Så kontroller venligst hvilken 

medarbejder type du har valgt i filtret og prøv at sætte filtret til Alle. 
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INFORMATION 

FAQ 

 SPØRGSMÅL: Hvordan får jeg adgang til Medarbejder Modulet? 

o SVAR: Kontakt TVS på e-mail: tvs@tungvogn.dk eller ring på tlf. nr.: +45 71 90 71 91 

 SPØRGSMÅL: Bliver jeg opkrævet ekstra for de nye medarbejdere jeg opretter i Tacho Online? 

o SVAR: Nej, alle medarbejder typer er gratis i Tacho Online på nær typen Chauffør. Så din månedlige 

betaling vil ikke stige fordi du opretter mekanikker eller kontor personale i Tacho Online. 

 SPØRGSMÅL: Jeg har oprettet en medarbejder med en forkert type. Hvor kan jeg skifte til en anden type? 

o SVAR: Vi tillader desværre ikke at man skifter rundt på typerne. Så hvis du f.eks. ønsker at ændre en 

eksisterende chauffør til mekaniker eller omvendt, så skal du kontakte TVS på e-mail: 

support@tachoonline.dk eller tlf. nr.: +45 71 90 71 91. 

BRUG FOR HJÆLP? 

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, så kontakt os venligst på support@tachoonline.dk. Ved ønske om 

telefonisk kontakt, så ring venligst på tlf. nr.: +45 71 90 71 91 

VIGTIG INFORMATION 

Denne vejledning er udarbejdet af TungVognsSpecialisten ApS (32090990) og må gerne deles og benyttes af 

tredjepart, så længe der refereres til, at materialet er udarbejdet af TVS, samt link til vores hjemmesider: 

www.tungvogn.dk og www.tachoonline.dk.  

Ønsker du at benytte eller ændre materialet på anden vis, så kontakt venligst TVS på tvs@tungvogn.dk.  
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