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INDLEDNING 

I Tacho Online har du nu mulighed for at oprette dine egne grupper til opdeling og sortering på dine medarbejdere 

(chauffører) og køretøjer.  

OPSÆTNING 

OPRET GRUPPE 

Klik på ”Virksomhed” - ”Grupper” og klik herefter på ”Opret ny”: 

 

 

1. Gruppe navn: angiv gruppens navn 

2. Gruppe type: vælg hvilken type gruppen skal kunne anvendes på 

a. Chauffør/medarbejder: så kan gruppe kun anvendes under chauffør/medarbejder  

b. Køretøj: så kan gruppen kun anvendes på køretøjer 

Når du er færdig, så klik på ”Gem” knappen. 
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REDIGER GRUPPE 

Klik på ”Virksomhed” - ”Grupper” og klik herefter på ”Rediger” (blyanten på listen): 

 

 

Ret ”Gruppe navn” eller ”Gruppe typen” og klik herefter på ”Gem” knappen. 

 

 

 

 

 

 

 

TIP 

Har du mange grupper? Så prøv at bruge søge funktionen. 

http://www.tachoonline.dk/
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SLET GRUPPE 

Klik på ”Virksomhed” - ”Grupper” og klik herefter på ”Rediger” (blyanten på listen): 

 

 

Klik herefter på ”Slet” knappen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIP 

Har du mange grupper? Så prøv at bruge søge funktionen. 

http://www.tachoonline.dk/
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ANVENDELSE 

Når du har oprettet dine grupper, så kan du tilføje dem under fanerne ”Chauffør/Medarbejder” og ”Køretøjer”: 

 

TILFØJ GRUPPE TIL: CHAUFFØR / MEDARBEJDER 

Klik på ”Chauffører/Medarbejder”, find den pågældende Chauffør/medarbejder og klik på fanen ”Generelt”. Vælg 

herefter den ønskede ”Gruppe” fra listen: 

 

Klik på ”Gem” knappen når du har valgt din gruppe. 
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TILFØJ GRUPPE TIL: KØRETØJER 

Klik på ”Køretøjer”, find det pågældende Køretøj og klik på fanen ”Generelt”. Vælg herefter den ønskede ”Gruppe” fra 

listen: 

 

Klik på ”Gem” knappen når du har valgt din gruppe. 

FJERN GRUPPE 

For at fjerne en gruppe fra et Køretøj eller Chauffør/Medarbejder, så skal du blot følge overstående eksempel og 

vælge ”Ingen valgt” i toppen af listen og herefter klikke på ”Gem” knappen. 

 

http://www.tachoonline.dk/
http://www.tungvogn.dk/
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FILTER PÅ GRUPPER 

I oversigterne på Chauffører/Medarbejder og Køretøjer kan du se en ny kolonne i listen ”Grupper”, samt et nyt filter 

”Grupper”, så du nu også kan sortere efter dine egne grupperinger. 

Eksempel på Chauffører/Medarbejdere: 

 

1. Gruppe kolonne: her vises om der er tilhørs forhold til en gruppe (gruppens navn) 

2. Grupper filter: bruges til sortering af listen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIP 

Har du flere afdelinger? Så kan du sorterer på f.eks. afdeling A først, for at se alle fra afdeling A der tilhører en 

bestem gruppe. 

OBS 

Grupperne kan KUN anvendes til filtrering på oversigten (listen) af Chauffører/Medarbejder og Køretøjer. Du kan 

ikke bruge grupperingen ift. til f.eks. generering af rapporter m.v. på bestemt grupper. 

http://www.tachoonline.dk/
http://www.tungvogn.dk/
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INFORMATION 

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). Vejledningen 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.  

http://www.tachoonline.dk/
http://www.tungvogn.dk/
mailto:support@tachoonline.dk
http://www.tungvogn.dk/
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