EXYPLUS OFFICE

manual
Välkommen till ExyPlus Office!
Efter att du har installerat ExyPlus Office med tillhörande kartpaket börjar du med att göra
följande inställningar:

Hämta fordon
Hämta alla fordonsenheter som är kopplade till din ExyPlus-licens, för att göra dina fordon
synliga i programmet:
Gå till fliken Inställningar och tryck på knappen Fordon.
Registret med dina fordonsenheter visas.

Viktigt att tänka på för att hämta hem fordon på rätt sätt är
att använda knappen Hämta fordon... Om man inte gör det på
detta sätt kommer inte ExyPlusen och programvaran att kunna
kommunicera med varandra.
I registret kan man direkt skriva in all viktig information
angående bilen. Så som fordonsnamn, reg.nr och
mätaställning. Viktigt! Ändra aldrig Box serienr!

Lägg till förare
För att man ska kunna välja förare, både i bilen och i programmet, måste man lägga till dem i
ExyPlus Office:
På fliken Inställningar, tryck på Förare.
Registret över förare visas.
Tryck på knappen Infoga för att lägga till en
ny förare.
Åtminstone förarkod och förarnamn måste
fyllas i.
Visningsnamn kan användas om man vill att
något annat än förarens riktiga namn ska
synas i fordonsenhetens display.
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Lägg till körtyper
Körtyper används om man vill dela upp sina körningar till olika typer av körningar. Vill man ha
fler körtyper att välja bland än systemets standard: Privat, Tjänste och Övrigt kan man lägga till
dessa under Körtyper på fliken Inställningar:

Ställ in kod, namn och färg på dina nya körtyper.
Integritetsnivån på varje körtyp avgör om man i
ExyPlus Office ska kunna se detaljer om en resa,
utöver hur många km som har körts. Privat visar
inga detaljer, om man inte specifikt går in och
ändrar körtypen på en resa i efterhand.
En körtyp som är Strikt privat går aldrig att få
fram detaljer om i ExyPlus Office. Föraren vet att
han kör strikt privat genom att symbolen
visas i displayen i fordonet.
Körtypskategorier
Man kan även använda sig av olika körtypskategorier. Detta kan man t.ex. använda sig av om
man har olika typer av tjänstekörningar, t.ex. plogning, sandning etc. Nya körtypskategorier
lägger man till med hjälp av knappen Körtypsktegorier… i registret för olika körtyper.
Kartobjekt
Ett kartobjekt är en plats av intresse som man själv lägger till. Det
kan t.ex. vara olika kunder eller kontor. Klickar man på knappen
Kartobjekt administrerar man sina olika kartobjekt.
Man lägger lättast till kartobjekt genom att välja en
start- eller stoppdestination i loggfilstabellen (se
Översikt av programmets olika delar nedan), genom
att högerklicka på en körning och helt enkelt välja
Start eller Stopp under Skapa kartobjekt. Därefter
fyller man i önskade inställningar förkartobkejtet.

Uppdatera inställningarna i fordonsenheten
För att de inställningar som just gjorts ska bli tillgängliga ute i fordonet måste man trycka på
Uppdatera konfiguration på fliken Inställningar och sedan välja Över internet eller Genom USB,
beroende på vilken variant av ExyPlus man har. De nya inställningarna dyker sedan upp i
fordonet efter att nästa körning skickats upp, eller efter att man har synkroniserat enheten med
ett USB-minne.

Nu är du redo att börja använda ExyPlus!
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Översikt av programmets olika delar
Körningar
På fliken Körningar samlas alla tidigare
körningar som kommer in från
fordonen. Det som visas här är det
som är underlag till de körjournaler
som skrivs ut.
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Hämta nya körningar

1

När den röda pilen blinkar på [
], vet
du att det finns nya körningar. Tryck
på knappen för att hämta dem. Gäller
ExyPlus Live. För ExyPlus USB dyker nya
körningar upp när man synkroniserar
Office med hjälp av ett USB-minne.

3

Gör ett urval

2

Välj här vilka körningar du vill se. Välj
bland datum, körtyp, fordon, förare eller nya körningar.
3

Loggfilstabellen

I detta fält ser man all information angående de körningar man har valt att titta på. T.ex. vilken
adress man har kört från och till, vem som har kört, sträcka m.m. Man kan dessutom gå in i
efterhand och ändra all information om det är något som inte
stämmer. Om din ändring inte skulle synas på en gång, högerklicka
på vald körning och välj Start & Stopp under Geokod Tänk på att
en körning som är strikt privat aldrig går at få fram information om
i efterhand.
4

Skriv ut en körjournal

Här väljer du sedan vilken typ av körjournal du vill skriva ut.
Journalen kommer att innehålla det urval av körningar som gjordes
i steg 2.
5

Alkolåshändelser

Denna knapp syns om man har ett alkolås (Alcoblock eller Dräger
alkolås) kopplat till sin ExyPlus. Första gången man använder
funktionen ställer man in ett lösenord som man sedan måste skriva in
för att kunna se alkolåshändelser.

Tips!


Högerklicka på en körning i tabellen och välj Visa på karta | Zooma till för att snabbt se
hela körningen på kartan.



För musen över linjen på kartan för att se den körda hastigheten på just den punkten.
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Loggboxkonfiguration
Under fliken Inställningar, samma där man ställde in fordon, körtyper, förare m.m., kan man
även ställa in vilka inställningar som ska synas i vilka bilar.
Tryck på Loggboxkonfiguration för att ändra inställningarna
för fordonsenheterna.

Enligt standardkonfigurationen (som
går att välja i rutan högst upp)
använder alla fordon samma
inställningar. Det går dock att ha olika
inställningar för olika fordon. Välj i så
fall önskat fordon i denna ruta.
Körningar
Ställ in om körtyp och förare måste
väljas varje gång bilen startas eller om
detta ska väljas vid varje start. Man
kan dessutom ställa in att en
ljudsignal ska påminna föraren att
välja en förare och/eller körtyp. Enligt
standard behöver man inte välja varje
gång man startar

Ljud
Bestäm om ljuden i fordonet ska gå att stänga av, och om de i så
fall ska sättas på igen automatiskt efter en viss tid.
Enligt standardkonfigurationen sätts ljudet på igen efter 15 minuter.
Körtyper och förare
Välj vilka körtyper och förare från ExyPlus Office som ska gå att
välja i fordonet.
Enligt standardkonfigurationen får alla enheter alla körtyper och
förare.
Positionering
Ställ in om fordonet kontinuerligt ska skicka in sin position under färd, och därmed synas på
Live-fliken. Enligt standardkonfigurationen är fordonet inställt på att visas under Live-fliken.
Tips!


Tryck på F1-tangenten i alla delar av programmet för att visa mer information om det du
behöver hjälp med.

Live
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På fliken Live kan du hela tiden följa dina
fordon och se var de befinner sig just nu,
hur fort de kör m.m.


Listan till vänster visar vilka fordon
som är igång och kör just nu



Klicka på ett fordon på kartan för
att få fram en informationsruta



Sortera efter olika
fordonskategorier för att endast se
en viss fordonstyp



Klicka och dra i kartan för att
flytta den



Vänsterklick zoomar in



Högerklick zoomar ut



Genom att högerklicka på en bil i
menyn till vänster kan man välja
olika funktioner:
Zooma till vald bil genom att högerklicka på den och välj Zooma till på kartan och se
bilens position just nu. Eller välj Hitta på kartan för att en pil ska peka ut bilens position.
Knappen Begär position uppdaterar bilens position varje sekund i fem sekunder istället
för en gång var trettionde sekund.
Det går dessutom att välja vad man vill se, fordonsnamn och/eller förare samt hur man
vill sortera sina fordon.



Du kan även välja vilken information du vill se med knapparna upptill vänster

Hjälp
Under hjälp fliken finns olika funktioner för att underlätta din
användning av ExyPlus Office. Bland annat kan man
uppdatera programmet genom att trycka på Sök efter
uppdateringar. Finns nya uppdateringar tillgängliga laddar
programmet hem dem och installerar automatiskt efter
hämtning.
För en mer detaljerad manual till programmet trycker du här
på knappen Visa hjälp. Här finns mer information om alla
programmets funktioner om det skulle behövas.
Om man behöver support finns en direktlänk till vår supportsida där manualer (bland annat
denna) finns. Tryck bara på Supporthemsida så dyker sidan upp i din webbläsare. Med knappen
Fjärrsupport kan supportpersonal från Sepab styra datorn åt er om något problem dyker upp
som ni inte kan lösa.
Support för ExyPlus finns tillgängligt vardagar under kontorstid på telefon: 08 – 122 00 400,
eller mail: support@sepab.se
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