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Tillykke med din Triplogs kørebog 
 
Du har hermed modtaget GPS’er fra Triplogs som er klargjort og prøvekørt før leveringen, således 
sikrer vi at de virker ved modtagelsen og der ikke er fejl eller mangler. Du modtager ligeledes 
brugernavn og adgangskode på email, som du skal bruge til at logge dig ind med på vores server. 
 
 
Du får: 
 
● GPS live-sporing af køretøjer, maskiner og trailere. 
● Kort over alle enheder hvor de befinder sig og har været. 
● Trackere fra Teltonika i professionel EU kvalitet. 
● Livsvarig garanti og 12 måneders historik. 
● Visning på mobil, tablet eller Desktop 
● Brugervenlig rapportudskrivning. 
 
 
 
 
GPS enhederne har du betalt for, og de er. 
 
 
Dækning i Danmark, EU, Norge og Schweiz 
 

Abonnementet dækker alle omkostninger til simkort, adgang til flådestyring og support. Alle 
kørselsdata gemmes i op til 12 måneder og enhederne virker i hele EU, Norge og Schweiz. Vi 
sender faktura på abonnement efter du har modtaget dine GPS’er. 
 
 
Ingen binding af abonnement 
 

Der er ingen binding af abonnementet udover den periode du har valgt og forudbetalt. Når du ikke 
længere ønsker at bruge vores system, så kontakter du blot Triplogs eller selv afmelder 
abonnementet på www.triplogs/account, hvor du logger ind med de login informationer du 
modtog ved bestilling.  
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Montering Af GPS enhed 
 
Du har modtaget en GPS Enhed med kabelsko der skal monteres i bilen. 
 
 
GPS trackeren kan monteres direkte på køretøjets batteri via dens kabelsko. 

 
Her er et eksempel på hvordan den sættes direkte på et batteri: 

 
 
GPS enheden kan også placeres andre steder på køretøjet, så længe den får en fast forsyning på 
10-30VDC teksten på GPS enheden skal vender opad, så den har bedst mulig forbindelse til 
satellitter. 
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Administration - login 
 
Når du har installeret din GPS-enhed bliver køretøjets data registreret på vores server. Alle 
enheder er på forhånd indkodet på din konto, så du skal bare logge dig ind. 
 
 
Du får adgang til dine data på dette link: 
 
Url: https://tripserver.dk/user/login 
 
Brugernavn: email du har brugt til bestillingen 
 
Kode: 12345678 
 
 
 
 

Oversigt - forsiden 
 
Efter du har logget ind, så kommer du ind på oversigtssiden: 

 

På den første side har du et samlet 
overblik over alle dine køretøjer og 
du kan se hvor de er her og nu, om 
de kører eller holder parkeret. 

Dette er en oversig over alle dine 
køretøjer, hvor du kan se Start og Stop 
adresser med dato og tidspunkt for 
den sidste opdateret status. 

Her kan du se om enheden er 
parkeret, er stoppet eller kører. Hvis 
den er stoppet, har den kørt indenfor 
ca. 20 minutter. Hvis den kører, kan 
du se den aktuelle hastighed. På 
kortet vises kørende enheder med en 
pil i den retning, som den kører. 
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Oversigt - enheden 
 
Hvis du på forsiden trykker på et køretøj på listen over enheder, så kommer en ny oversigt frem 
over enheden. Det ser således ud: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Øverst på listen er en boks, hvor det 
udvalgte køretøjs aktuelle tilstand 
vises, og hvor lang tid tilstanden har 
varet. 
F.eks. hastigheden og hvor lang tid 
den har kørt. 

Hvis man har flådestyring uden knap, vil alle ture blive vist som 
Erhverv.  
 
Ved at trykke på ikonet, ved at trykke på ikonet kan man skifte 
mellem Erhverv og Privat. 
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FAQ 
 
Her er oftest stillet spørgsmål med svar: 
 
Spørgsmål: Hvornår skal jeg betale for abonnement og inkluderer det alt og hvor længe? 
Svar: Vi trækker automatisk pengene til det abonnement du har valgt fra det betalingskort du har 
brugt i forbindelse med bestilling. Det inkluderer omkostninger og drift af simkortet i GPS 
enheden, samt brug af server med 12 mdr. historik. 
 
Spørgsmål: Hvor lang tid går der fra man har afsluttet en kørsel indtil adresserne er på turen? 
Svar: Vores system opdaterer automatisk alle adresser hvert 20. minut. 
 
Spørgsmål: Hvor tit sender GPS’en data til vores server? 
Svar: Ved kørsel for hver 100 meter eller hvis man drejer mere end 5 grader i f.eks. kurver 
 
Spørgsmål: Er GPS’erne forsikringsgodkendt? 
Svar: Nej desværre, men enhederne er af bedste kvalitet fra Teltonika. 
 
Spørgsmål: Har SKAT godkendt vores flådestyring og kørebog? 
Svar: Vores system er lavet på baggrund af regler fra SKAT om kørebog og vi følger deres 
anvisninger. 
 
 
 
 
 

Salg og support 
 
Har du brug for support til GPS-tracker.dk eller spørgsmål om flådestyring og kørebog, så kontakt: 
 

Triplogs på telefon: +45 56 91 49 87 eller mail info@triplogs.dk 
 

www,triplogs.dk 
 


