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1  Beskrivning

Körjournal för iPhone är ett program som hjälper dig att föra bok över nödvändig 
information för dina resor med bil eller andra fordon. Några av funktionerna som 
finns är,

• Enkelt användargränssnitt med snabb åtkomst till dom mest använda 
funktionerna

• Automatik som föreslår ny information baserat på tidigare inmatade poster

• För varje rese-post kan resans ärende, tjänste eller privat, samt typ, enkel 
eller tur och retur, specificeras

• Kommentarer kan bifogas individuellt med varje rese- eller utgifts-post

• Rapporter kan visas på skärmen, skickas via Epost eller visas på valfri 
dator på det lokala nätverket

• Rapporter kan visas i olika format och med olika information

• Upp till 4 fordon kan hanteras individuellt

• Favoritlistor för platser, varor och kommentarer kan sparas och enkelt 
användas eller ändras
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2  Inmatning/val av uppgifter

Detta kapitel beskriver dom olika fönster som visas vid inmatning eller val av 
uppgifter för resor, utgifter eller rapporter.

2.1  Text (med favoritlista)

Detta fönster visas vid inmatning av text för dom fält som har en tillhörande 
favoritlista.

• Startplats för resa

• Destination för resa

• Plats för inköp

• Kommentar för resa eller inköp

• Inköpt vara

Favoritlistan och inmatning av text hanteras med nedanstående knappar.

 Avbryt

Avbryt inmatningen och återgå till föregående fönster utan att göra några 
förändringar.

 Ändra/Klar

Ändra favoritlistan. Rader i favoritlistan kan tas bort och ordningen i listan kan 
ändras då man är i ändrings-läge. Knappen ändrar funktion till ”Klar” då man 
påbörjar ändrings-läge. Avsluta ändrings-läge genom att trycka på ”Klar”.
För att radera en enstaka rad i favoritlistan behöver inte ändringsläge användas, 
dra fingret från kant till kant på en rad så initieras borttagning av den raden. 

 Använd en gång

Om du skriver in en text i textfältet och trycker på denna knapp återgår du till 
föregående fönster och den inmatade texten kommer att användas i aktuell rese- 
eller utgifts-post. Texten kommer inte att sparas i favoritlistan.

 Använd och spara

Om du skriver in en text i textfältet och trycker på denna knapp återgår du till 
det föregående fönstret och denna text kommer att användas. Texten kommer 
också att sparas i favoritlistan.

Tangentbordets ”Retur”-tangent
Om du skriver in en ny text i textfältet och trycker på 
tangentbordets ”Retur”-knapp kommer texten att sparas i 
favoritlistan. Fönstret för inmatning av text kommer att 
fortsätta att visas och ingen ändring kommer att ske i 
aktuell rese- eller utgifts-post. Detta kan användas då du 
till exempel vill lägga till ett flertal nya platser, varor eller 
kommentarer till favoritlistan.
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Val av favorit
Genom att klicka på någon av raderna i favoritlistan 
återgår du till föregående fönster och den valda favoriten 
kommer att användas.

2.2  Text (utan favoritlista)

Detta fönster visas vid inmatning av text för dom fält som inte har någon 
tillhörande favoritlista,

• Mottagare för rapporter via Epost

• Inställningen av namn för fordon.

Mottagare för Epost
Skriv in mottagarens Epost-adress i text-fältet med tangentbordet. Om fler än en 
mottagare önskas skrivs dom på samma rad i text-fältet separerade med ett 
blanktecken. Avsluta inmatning genom att trycka på tangent-bordets ”retur”-
tangent.

Namn för fordon
Skriv in det valda fordonets namn i text-fältet med tangentbordet. Avsluta 
inmatningen och spara det angivna namnet genom att klicka på tangentbordets 
”retur”-tangent.

2.3  Datum/tid

Detta fönster visas vid inmatning av tidpunkter för resa eller inköp. Inmatning 
görs med väljarhjulen och knapparna enligt,

Väljare av datum och tid

Med väljarhjulen väljes datum, timme samt minut för önskad tidpunkt.

 Avbryt

Tryck på denna knapp för att återgå till föregående fönster utan att göra några 
förändringar.

 Återställ

Tryck på denna knapp för att återställa väljarhjulen till det initiala värdet.

 Klar

Tryck på denna knapp för att återgå till föregående fönster och uppdatera datum 
och tid-fältet med det valda värdet.
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2.4  Nummer/antal

Detta fönster visas vid inmatning av siffror,
• Mätarställning

• Inköpt antal

• Inköpsbelopp

• Antal poster i rapport

Inmatning görs med väljarhjulen och knapparna enligt,

Väljare av nummer eller antal

Med väljarhjulen väljes det nummer eller antal som önskas. Vid inmatning av 
antal eller belopp är dom två siffrorna längst till höger rödmarkerade för att 
markera decimaldelen av det inmatade talet. Vid inmatning av mätarställning 
eller antal poster i rapporter är det inmatade talet ett heltal och då visas inga 
röda fält.

 Avbryt

Tryck på denna knapp för att återgå till föregående fönster utan att göra några 
förändringar.

 Återställ

Tryck på denna knapp för att återställa väljarhjulen till det initiala värdet.

 Klar

Tryck på denna knapp för att använda det valda värdet och återgå till det 
föregående fönstret.

2.5  Månad

Detta fönster visas vid inmatning av månad för ”Valfri månad” från rapport-
fönstret. Inmatningen görs med väljarhjulen och knapparna enligt,

Väljare av månad

Med väljarhjulen väljes år och månad att använda vid rapport för valfri månad. 
Väljarhjulet för datum har ingen funktion i detta fallet.
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 Avbryt

Tryck på denna knapp för att återgå till föregående fönster utan att göra några 
förändringar.

 Återställ

Tryck på denna knapp för att återställa datumväljaren till det initiala värdet.

 Klar

Tryck på denna knapp för att återgå till föregående fönster och uppdatera datum 
och tid-fältet med det valda värdet.
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3  Resor

I vyn ”Resor” kan du lägga till, ta bort eller ändra dina 
rese-poster. För varje resa kan start- och slut-destination 
sparas tillsammans med nödvändig information om resans 
ärende, typ samt med vilket fordon resan gjordes.

3.1  Navigering

Navigeringsknapparna används för att stega fram och tillbaka mellan olika rese-
poster. Beroende på den aktuella posten kommer den högra knappen att 
alternera mellan funktionerna ”Sista” och ”Lägg till”.

 Radera

Tar bort aktuell rese-post. Om ”Bekräfta borttagning” är aktiverad under globala 
inställningar  kommer ett bekräftelsefönster att visas innan rese-posten raderas.

 Föregående

Visa föregående rese-post. Denna knapp är avaktiverad om aktuell post är den 
första.

 Nästa

Visa nästa rese-post. Denna knapp är avaktiverad om aktuell post är den sista.

 Sista

När visad rese-post inte är den sista visas denna knapp. Tryck på knappen för att 
visa sista rese-posten.

 Lägg till

När visad rese-post är den sista visas denna knapp. Tryck på knappen för att 
lägga till en ny rese-post.

3.2  Startplats (Från)

Detta fält har tre knappar,

 Från

Välj startplats för resan. När man trycker på denna knapp öppnas ett nytt fönster 
där man kan välja startplats från favoritlistan eller mata in en ny plats som, om 
man vill, också kan sparas till favoritlistan.
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 Datum/tid

Välj datum och tidpunkt för resans start. När man klickar på denna rad kommer 
ett nytt fönster att presenteras där man kan välja datum och tidpunkt.

 Mätarställning

Välj mätarställning för start av resan. När man trycker på denna rad presenteras 
ett nytt fönster där mätarställning kan väljas.

3.3  Destination (Till)

Detta fält har tre tryckbara knappar,

 Till

Välj destination för resan. När man trycker på denna knapp öppnas ett nytt 
fönster där man kan välja destination från favoritlistan eller mata in en ny plats 
som, om man vill, också kan sparas till favoritlistan.

 Datum/tid

Välj datum och tidpunkt för resans slut. När man klickar på denna rad kommer 
ett nytt fönster att presenteras där man kan välja datum och tidpunkt.

 Mätarställning

Välj mätarställning för slutet av resan. När man trycker på denna rad 
presenteras ett nytt fönster där mätarställning kan väljas.

3.4  Kommentar

Detta fält har en tryckbar knapp,

 Kommentar

Tryck på denna knapp för att mata in en kommentar för aktuell resa.

3.5  Statusrad

I det gula fältet under knappen för kommentar visas aktuell status-information 
som t.ex fordonsnamn eller resetyp.

3.6  Övriga val

I den nedre delen av fönstret finns två rader med knappar för övriga val.

 /  Ärende

Denna knapp alternerar mellan ”Tjänste” och ”Privat”. När en ny resa läggs till 
kommer resans ärende att sättas till det värde som har specificerats i dom 
globala inställningarna.
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 Typ av resa

Denna knapp alternerar mellan ”Enkel” och ”Tur och retur” vilket visas med pilar 
på knappen och med text i statusraden under kommentarsfältet. När en ny resa 
läggs till kommer resans typ att sättas enligt vad som har specificerats i dom 
globala inställningarna.

 Fordon

Beroende på antal aktiverade fordon under globala inställningar kommer denna 
rad att visa 0 till 4 knappar. Tryck på någon av knapparna för att välja fordon för 
aktuell resa. Om inget fordon är aktiverat under globala inställningar kommer det 
senast valda fordonet att användas och istället för knappar kommer namnet på 
förvalt fordon att visas i statusraden under kommentarsfältet.
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4  Utgifter

Med vyn ”Utgifter” får du hjälp att hålla koll på utgifterna 
för dina fordon. För varje utgiftspost kan information om 
plats, tidpunkt, mätarställning, inköpt vara, pris, antal 
samt kommentar lagras.

4.1  Navigering

Navigeringsknapparna används för att navigera fram och tillbaka mellan dom 
lagrade utgiftsposterna. Beroende på aktuell post kommer den högra knappen 
att alternera mellan ”Sista” och ”Lägg till”.

 Radera

Tar bort aktuell utgiftspost. Om ”Fråga innan borttagning” är aktiverat under 
globala inställningar kommer ett fönster för bekräftelse att presenteras innan 
utgiftsposten raderas.

 Föregående

Visa föregående utgiftspost. Denna knapp är avaktiverad om aktuell utgiftspost 
är den första.

 Nästa

Visa nästa utgiftspost. Denna knapp är avaktiverad om aktuell utgiftspost är den 
sista.

 Sista

När aktuell utgiftspost inte är den sista visas denna knapp. Tryck på knappen för 
att visa sista utgiftsposten.

 Lägg till

När aktuell utgiftspost är den sista visas denna knapp. Tryck på knappen för att 
lägga till en ny utgiftspost.
Om nuvarande tidpunkt är inom 30 minuter sedan tidpunkten för föregående 
utgiftspost kommer plats, datum/tid och mätarställning att kopieras från 
föregående utgiftspost. Om detta sker visas en indikering med texten ”KOPIA” till 
höger i ”PLATS”-fältet (texten visas i rött och är synlig 2 sekunder). Denna 
funktion fungerar bara om föregående utgiftspost har plats, tid, datum och 
mätarställning ifyllda.
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4.2  Plats

Detta fält har tre knappar,

 Plats

Välj plats för den aktuella utgiften. När man trycker på denna knapp öppnas ett 
nytt fönster där man kan välja plats från favoritlistan eller mata in en ny plats 
som, om man vill, också kan sparas till favoritlistan.

 Datum/tid

Välj datum och tidpunkt för utgiften. När man klickar på denna rad kommer ett 
nytt fönster att presenteras där man kan välja datum och tidpunkt.
OBS! Om du har en tom utgiftspost och sätter datum/tid till samma tidpunkt 
som en tidigare utgiftspost kommer plats och mätarställning att kopieras från 
den tidigare utgiftsposten. När detta görs kommer texten ”KOPIA” att visas till 
höger i ”PLATS”-fältet (texten visas i rött och är synlig i 2 sekunder).

 Mätarställning

Välj mätarställning för utgiften. När man trycker på denna rad presenteras ett 
nytt fönster där mätarställning kan väljas.

4.3  Vara

Detta fält har tre knappar,

 Vara

Välj vara för aktuell utgiftspost. När du trycker på raden presenteras ett nytt 
fönster där du kan välja vara från favorit-listan eller mata in en ny.

 Antal

Välj vilket antal av vald vara som har köpts. När du klickar på denna rad 
presenteras ett nytt fönster där du kan välja antal.

 Belopp

Ange det totala beloppet för aktuellt inköp. När du klickar på denna rad 
presenteras ett nytt fönster där du kan mata in beloppet.

4.4  Kommentar

 Denna knapp används då du vill lägga till en kommentar till 
utgiftsposten. Då man trycker på denna knapp presenteras ett nytt fönster där 
du kan välja en av favorit-kommentarerna eller mata in en ny.

4.5  Statusrad

I det gula fältet under knappen för kommentar visas aktuell status-information 
som t.ex fordonsnamn om inget fordon är aktiverat i dom globala inställningarna.
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4.6  Övriga val

 Fordon

Beroende på antal aktiverade fordon under globala inställningar kommer denna 
rad att visa 0 till 4 knappar. Tryck på någon av knapparna för att välja fordon för 
aktuell utgift. Om inget fordon är aktiverat under globala inställningar kommer 
det senast valda fordonet att användas och namnet på det förvalda fordonet 
kommer att visas på statusraden.

© 2009 RandiRundi 13 (20) ver. 1.1



5  Rapporter

Under vyn ”Rapporter” finns dom verktyg du behöver för 
att enkelt se dina inmatade uppgifter, skicka dom via E-
post eller att skriva ut dom.

5.1  Navigering

Denna rad innehåller knappar för att generera dom olika typerna av rapporter.

 Web

Tryck på denna knapp för att starta en web-tjänst som gör det möjligt för dig att 
se, skriva ut, eller spara rapporter i HTML- eller CSV-format. Via din web-läsare 
på din bords-dator eller liknande kommer du åt vald rapport.
OBS! Du måste vara ansluten via trådlöst nätverk, Wi-Fi, till det lokala nätverket 
för att detta skall fungera.

 Epost

Tryck på denna knapp för att öppna fönstret med inställningar för rapport via 
Epost samt för att skicka rapporten.

 Skärm

Tryck på denna knapp för att visa rese- eller utgifts-rapport på skärmen.

5.2  Val av period för rapport

Med dessa knappar väljer du för vilken period, antal poster 
eller vilken månad, rapporten skall genereras. Med 
knapparna märkta ”Antal” och ”Månad” kan du ändra 
inställningen för ”Valfritt antal” eller ”Valfri månad”.
Vid rapport för ett visst antal poster så hämtas dessa från 
slutet och i den ordning dom har matats in i applikationen. 
Detta oavsett vilket datum som har angivits för posterna.

En blå pil visar vilken period som för tillfället är vald.

 Antal

Tryck på denna knapp för att ändra inställningen för valfritt antal poster i 
rapport. Då detta värde ändras kommer automatiskt ”Valfritt antal” att bli vald 
period för rapport.
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 Månad

Tryck på denna knapp för att ändra inställningen för valfri månad i rapport. Då 
detta värde ändras kommer automatiskt ”Valfri månad” att bli vald period för 
rapport.

 Senaste 10, Senaste 25, Valfritt antal (Senaste X)

Tryck på någon av dessa knappar för att få rapport över dom senast inmatade 
posterna. För att ändra värdet på ”Valfritt antal” klickar du på knappen ”Antal”. 
Aktuell inställning för ”Valfritt antal” visas i knappen.

 Nuvarande, Föregående, Valfri månad

Tryck på någon av dessa knapp för att få en rapport över nuvarande, föregående 
eller valfri månad. För att ändra ”Valfri månad” klickar du på knappen ”Månad”. 
Aktuell inställning för ”Valfri månad” visas i knappen.

5.3  Övriga val

Resor eller utgifter

Tryck på någon av dessa knappar för att välja om rapporten skall visa rese-
poster eller utgifts-poster.

Fordon

Med dessa knappar väljer du för vilket fordon rapporten skall skapas. Beroende 
på antal aktiverade fordon under dom globala inställningarna visas mellan 0 och 
4 knappar. Om alla fordon är avaktiverade kommer ingen knapp att vara synlig 
och enbart det senast valda fordonets namn kommer att synas i statusraden (det 
gula fältet under raden för ”Valfri månad”).

5.4  Rapport via Web

Detta fönster visas då man väljer rapport via Web från vyn 
”Rapporter”. Aktuell status för Web-tjänsten visas i 
fönstret.
Om web-tjänsten startar riktigt visas information om vilken 
IP-adress och vilket portnummer du skall ange i din web-
läsare för att komma åt rapporterna (t.ex 

http://192.168.0.10:8080). Hela adressen skall anges i web-läsarens adressfält.
Portnummer är det nummer som anges sist i web-adressen, URL'en (t.ex 8080). 
Före portnummer måste det också finnas ett kolon-tecken ”:”.
I detta fönster finns två knappar vars funktioner är,

 Port 8080

Om denna knapp är aktiverad kommer Web-tjänsten alltid att använda 
portnummer 8080. Detta kan göra det enklare att komma ihåg vad som skall 
anges i web-läsaren för att komma åt rapporterna. Om web-tjänsten av någon 
anledning inte startar kan det bero på att denna port redan används och då kan 
man trycka på denna knapp för att få web-tjänsten att starta om med ett 
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dynamiskt tilldelat portnummer.

 Klar

Tryck på denna knapp då du vill stänga ner Web-tjänsten och återgå till tidigare 
vy.
OBS! Du måste vara ansluten via trådlöst nätverk, Wi-Fi, till det lokala nätverket 
för att Web-tjänsten skall fungera.

5.4.1 Rapport i HTML-format
Utseendet på rapporten i HTML-format har medvetet gjorts enkel för att få 
kompatibilitet med så många Web-läsare som möjligt. Utseendet varierar 
beroende på vilken dator och web-läsare som används. Den första sida som visas 
i din web-läsare är en sida där du väljer vad som skall finnas med i din rapport. 
När val av innehåll har gjorts visas rapporten genom att man trycker på knappen 
”Utför”. Ett exempel på hur en HTML-rapport kan se ut visas här,

5.4.2 Rapport i CSV-format
Rapporter i CSV-format är tänkta för import till kalkylark i program som t.ex 
Microsoft Excel, StarOffice Calc eller OpenOffice Calc. För att på bästa sätt 
hantera tecken och texter i olika språk är alla poster i CSV-rapporten inneslutna 
med dubbla citations-tecken (”) i början och i slutet. Ett exempel på hur en CSV-
rapport kan se ut visas här,

"Från","Datum/Tid","Mätarställning","Resetyp","Till","Datum/Tid","Mätarställning","Ärende","Avstånd","Kommentar"

"Kontoret","2008-12-08 08.00","3721","Tur och retur","Kund X","2008-12-08 16.30","3783","Tjänste","62",""

"Kontoret","2008-12-09 10.00","3793","Tur och retur","Kund Y","2008-12-09 17.20","3862","Tjänste","69","Projektmöte"

"Kontoret","2008-12-10 13.15","3872","Tur och retur","Leverantör A","2008-12-10 16.20","3895","Tjänste","23",""
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5.5  Rapport via Epost

Detta fönster visas då man väljer rapport via Epost från 
vyn ”Rapporter”.

 Avbryt

Tryck på denna knapp för att avbryta rapport via Epost och återgå till vyn 
”Rapporter”.

 Skicka

Tryck på denna knapp för att skicka rapport via Epost. Då detta görs stängs 
Körjournals-programmet ner och telefonens inbyggda Epost-program startas med 
mottagar-adress och Epost-innehåll enligt inställningar med nedanstående 
knappar.

 Rapportformat

Val av format för rapporten. Klicka på knappen för att växla mellan HTML- eller 
CSV-format. Då det inbyggda Epost-programmet har vissa begränsningar har 
formatet på HTML-rapporter medvetet valts till att vara mycket enkelt. I övrigt är 
rapporterna identiska med dom som genereras via Web-tjänsten (se föregående 
kapitel).

 Sorteringsordning

Anger i vilken ordning resultatposterna skall sorteras. Pil ner anger fallande 
ordning, d.v.s. tidigaste post visas först. Klicka på knappen för att växla ordning.

 Inkludera rubrik

Detta anger att en rubrik skall bifogas rapport (gäller bara rapport i HTML-
format). Då rapport i CSV-format har valts visas inte denna knapp.

 Inkludera signatur

Detta anger att en rad för datum och signatur skall bifogas rapport (gäller bara 
rapport i HTML-format). Då rapport i CSV-format har valts visas inte denna 
knapp.

 Inkludera titelrad

Detta anger att en titelrad med namnen på rapportens kolumner skall tas med 
(gäller bara rapport i CSV-format). Då rapport i HTML-format har valts visas inte 
denna knapp.
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 Inkludera tjänsteresor

Om rapporten gäller för resor skall resor av typen ”Tjänste” tas med i rapporten. 
Om rapport för utgifter har valts i vyn ”Rapporter” visas inte denna knapp.

 Inkludera privatresor

Om rapporten gäller för resor skall resor av typen ”Privat” tas med i rapporten. 
Om rapport för utgifter har valts i vyn ”Rapporter” visas inte denna knapp.

 Mottagare Epost

Tryck på denna knapp för att välja den mottagare som skall vara ifylld i 
mottagar-fältet då Epost-applikationen startas. Om mer än en mottagare anges 
skall dessa vara åtskilda med mellanslag.

5.6  Rapport via skärm

Detta fönster visas då man väljer rapport på skärm från vyn ”Rapporter”. Då 
rapporten visas kan sorteringsordning ändras och om rapport för resor har valts 
så kan man även välja vilka reseärenden, tjänste eller privat, som skall visas.

 Rapport för resor

För rapporter över resor visas posterna enligt,
• För resans start visas plats, datum/tid och mätarställning till vänster

• För resans slut visas plats, datum/tid och mätarställning till höger

• Resans typ, enkel eller tur-och-retur, visas med en blå ikon med pilar

• Resans ärende, tjänste eller privat, visas med en orange ikon för 
tjänsteresor och en grön ikon för privata resor

• Raden under mätarställningarna visar kommentar om en sådan finns

• Använd fingrarna för att skrolla upp och ner bland posterna

• Bakgrundsfärgen alternerar mellan vit och ljusgrå för dom olika posterna

 Rapport för utgifter

För rapporter över utgifter visas posterna enligt,
• Plats, datum/tid och mätarställning visas till vänster

• Vara, antal och belopp visas till höger

• Raden under mätarställningen visar kommentar om en sådan finns

• Använd fingrarna för att skrolla upp och ner bland posterna

• Bakgrundsfärgen alternerar mellan vit och ljusgrå för dom olika posterna
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6  Inställningar

Vyn ”Inställningar” består av knappar för val av 
programmets globala inställningar.

6.1  Standardval för resor

 Standard resetyp

När en ny rese-post skapas kommer typ av resa att sättas enligt vad som är valt 
här. Aktivt val syns på knappen. Genom att trycka på knappen stegar du igenom 
valen som är,
Enkel - En ny resepost kommer att få resetypen ”Enkel” vald.
Tur och retur - En ny resepost kommer att få resetypen ”Tur och retur” vald.
Senaste - En ny resepost kommer att få samma resetyp som senast valdes 
(oavsett vilken resepost som visades vid det tillfället).

 Standard ärende

När en ny rese-post skapas kommer ärende att sättas enligt vad som är valt här. 
Aktivt val syns på knappen. Genom att trycka på knappen stegar du igenom 
valen som är,
Tjänste - En ny rese-post kommer att få ärende ”Tjänste” valt.
Privat - En ny rese-post kommer att få ärende ”Privat” valt.
Senaste - En ny rese-post kommer att få samma ärende som senast valdes 
(oavsett vilken resepost som visades vid det tillfället).

6.2  Inställningar för fordon

Fordonsnamn

Alla fordon kan namnges och namnet visas på rapporter och på tryckknappar för 
val av fordon. För att ändra namn för ett fordon, tryck på respektive knapp och 
mata därefter in det nya namnet i text-fältet som presenteras. Avsluta 
inmatningen genom att trycka på tangentbordets ”retur”-tangent.
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Aktivera fordon

För varje fordon kan du välja om det skall vara aktiverat eller avaktiverat. 
Avaktivering av ett fordon påverkar inte redan skapade rese- eller utgifts-poster, 
men knappen för att välja aktuellt fordon kommer inte att finnas synlig i dom 
olika vyerna. Om ett fordon är aktiverat kommer en knapp för val av detta 
fordon att visas i vyerna för resor, utgifter och rapporter.
OBS! Om inget fordon är aktiverat kommer det senast använda fordonet för 
respektive vy att användas. I detta fall visas namnet för detta fordon på 
statusraden för vyn. Om du för körjournal för enbart ett fordon kan du avaktivera 
alla fordon, (efter att du först en gång har valt ditt fordon i respektive vy), för att 
på så sätt vara säker på att alla nya poster därefter skapas för just det fordonet.

6.3  Allmänna inställningar

 Föreslå mätarställning

Om ”Föreslå mätarställning” är aktiverad kommer en mätarställning att föreslås 
då du skall mata in mätarställning för ett tomt fält. Värdet som föreslås räknas ut 
från rese- och utgifts-poster för det valda fordonet.

 Bekräfta borttagning

Om ”Bekräfta borttagning” är aktiverad kommer du att få bekräfta borttagning 
av rese- eller utgifts-poster innan borttagning sker. Om denna knapp är 
avaktiverad kommer posterna att raderas utan någon varning.

 Enhet för mätarställning

Med denna knapp ändrar du enhet som visas för mätarställning. Vid tryck på 
knappen alternerar du mellan kilometer, ”km”, och miles, ”mi”. Den enhet som är 
aktiv visas på knappen.
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