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Samåkning & lokaltrafik (via Resrobot)
Bokningsystemet är framför allt gjort för att boka bilar men många använder 
det även för cyklar, el-cyklar och liknande objekt. Systemet kan även visa 
förslag på bokningar att samåka med. Med koppling till Resrobot kan 
användare också få förslag på resa med kollektivtrafik som buss och/eller 
tåg.

Anpassningsbar layout
Välj vilken information som ska kunna 
lämnas av användaren vid bokning och 
om det ska vara krav på att fylla i vissa 
fält. 

Egen logga kan läggas in på framsidan 
samt uppe i hörnet av systemet (som 
syns hela tiden).

Bokningssystemet är 
webbaserat och varje 
användare eller 
administratör får en 
unik login.

Bokningssystem
I bokningssystemet kan användare boka bil men det är också ett komplett 
fordonshanteringssystem.

- Hantera information om fordonen
 - Skapa statistik
 - Skapa rapporter

Anpassa loginsidan för att ge 
relevant information till 
användaren.

Texten på framsidan kan enkelt 
ändras av administratör och 
olika texter kan läggas in för 
olika avdelningar.

- Skapa debiteringsunderlag
 - Skicka fakturor
 - Skapa exportfiler till   

ekonomisystem m.m.

Kontaktinformation:
Adress : Enebybergsvägen 21, 
18248 Enebyberg

E-post : info@mobilsystem.se

Telefon : 073-2743369

På framsidan kan man ha 
information, bilder eller vad 
som helst. Sidan är 
html-baserad så allt du kan 
ha på en webbsida kan du ha 
här också.

Lösningar för fordonssystem
MOBILSYSTEM

Lösningar för fordonssystem
MOBILSYSTEM

Framsida Boka Snabböversikt Översikt Mina bokningar Min körjournal

Instäl lningar Kontakta Felanmälan Hjälp Svenska Logga ur

Framsida

Kommande bokningar

Ej Rapporterade

Inga

Inga
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För användare
Boka, ändra eller avboka bokningar. 
Få en översikt över kommande och 
tidigare bokningar, körsträckor och 
kostnader. Systemet ger dig 
möjlighet att boka på två sätt, via 
“Boka” eller via “Översikt”. Med 
dator eller mobiltelefon.

Boka
I Boka anger du önskad tid och ev. tillval så visas tillgängliga bilar i en lista.
Man kan t.ex. välja tillval som fordonstyp (storlek, bränsle) och utrustning 
(dragkrok, takräcke). Ställ in i vilken ordning tillgängliga bilarna ska visas för 
att optimera användningen.

Bokningssystem
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Översikt
Översikt visar en kalender där du ser hur bilarna är bokade och var det finns 
luckor.

I översikten kan du:

Snabbt boka genom att direkt i översikten klicka på en lämplig lucka för att 
välja tid och bil. Justera eventuellt tiden och bekräfta bokningen så är den 
klar.

Klicka på din egen bokning för att ändra eller avboka den.

Hålla muspekaren över en bokning 
för att få kontaktinfo till personen 
t.ex. för möjlighet till samåkning.

Klicka på en bokning för att få upp 
mer exakt info om den som resmål, 
syfte m.m.

Som administratör se hur fordonen 
är använda, att de är använda rätt 
tider, se detaljer om hur långt de är 
körda vilka tider m.m.

Bokningssystem
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För administratörer
Administratörer har betydligt fler funktioner till sitt förfogande. De kan t.ex.

Fakturering/Debitering
I systemet kan man skapa och skicka fakturor och underlag för export till 
separat ekonomisystem. Man kan välja att fakturera eller skapa underlag för 
en hel kundgrupp eller en viss kund, avdelning, användare, bilpool, garage, 
konto/kostnadsställe m.m. Man väljer även period och har möjlighet att göra 
ändringar som att lägga till eller dra av kostnader. Nästan alla våra kunder 
har en koppling till sitt ekonomisystem för debitering och bokföring.

Lägg till och hantera användare, 
vilka fordon de ska ha tillgång till, 
hur de ska debiteras för bokning 
m.m.

Lägg till och hantera fordon, 
service, besiktning och kostnader.

Lägg till och hantera konton för 
interndebitering och vilka 
användare som ska ha tillgång till 
vilka konton.

Skapa och skicka fakturor och 
underlag för export till separat 
ekonomisystem.

Skapa statistik och rapporter.

Skicka massutskick av information 
och inloggningsuppgifter till alla 
(eller utvalda) användare.

Ändra text och information som 
visas för användare när de loggar in.

Uppföljning
Med utrustning för nyckelhantering och km-registrering får man bra koll på 
hur bilarna används. I översikten kan man snabbt och smidigt se om bilarna 
faktiskt används de tider som de har bokats så inte bilar står stilla i onödan. 
Man kan även se detaljer om när och hur långt de körts så att bilarna 
används rätt (om man t.ex. har en resepolicy att följa). Man också ta ut 
övergripande statistik och rapporter (ex. bokad tid, körda km, kostnader) för 
olika avdelningar, användare, garage, bilar etc.

Bokningssystem
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Nyckelhantering
Nyckelhantering kan ske via nyckel i bilen eller 
via nyckelskåp. Det går också att kombinera så 
att en del bilar har nyckel i bilen medans en del 
har dem i nyckelskåp. Oavsett alternativ kan ni 
välja att öppna bilen/nyckelskåpet genom att 
identifiera er med mobiltelefon, körkort eller 
kontaktlös RFID-tagg. Alkolås kan kopplas på 
oavsett alternativ för att kräva godkänt 
utandningsprov innan skåpet/bilen öppnas.

Nyckel i bilen eller nyckelskåp
Med nyckeln i bilen identifierar sig användaren direkt vid bilen för att öppna 
den (förutsätter bokning). Bilen utrustas med startspärr så att bilen bara kan 
startas om korrekt identifiering skett. Så länge man i systemet visar var 
bilarna är placerade kan de med detta system smidigt flyttas mellan olika 
platser efter behov.

Ett nyckelskåp kan vara en prisvärd lösning om man har många bilar på 
samma ställe och har ett bra och säkert utrymme som användarna har smidig 
tillgång till. En fördel är att det blir en mindre installation i bilen vilket gör 
det lättare att lägga till och byta bilar. Ska man inte installera utrustning för 
km-registrering blir det, vid nyckelskåp, ingen installation i bilen alls.

Ni kan också välja att ha er egen lösning för nyckelhantering, t.ex. via 
reception eller eget nyckelskåp, och kombinera med våra övriga system för 
bokning, km-registrering m.m.

Felkoder
via OBD2

ISA

Kördata

Identifiering RFID
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Km-puls

GPS-tracker
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Alkolås
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Km-registrering

Via bilens lokala km-puls
Framför allt intressant om man använder 
vårt system med nyckel i bilen eftersom 
vi då redan har kontrollboxen för 
kommunikation i bilen och bara behöver 
koppla på en km-modul. 
Km-registreringen sker då via fordonets 
lokala km-puls för att få så noggrann data 
som möjligt utan att vara beroende av 
GPS-täckning. Finns behov av att även se 
var bilen har åkt, var den stannat, var den 
är just nu, varning om den åkt utanför 
visst område (geofence) etc. så kan GPS 
kopplas på som tillval.

Km-registrering för registrering av antal körda km och under vilka tider. Vid 
varje start registreras en starttid och när bilen stått still minst 2min 
registreras en stopptid med antal km körda däremellan. När bilen börjar röra 
sig igen startas en ny körpost med en ny starttid osv. Körposterna 
rapporteras via GSM/GPRS till bokningssystemet där den kopplas till rätt 
bokning. Systemet räknar ut totalt antal körda km för bokningen och räknar 
ut total kostnad för bokningen baserat på tid och antal km.

Via GPS-tracker
Har man inte nyckel i bilen och/eller vill ha GPS-funktioner och tycker det 
räcker med noggrannheten i km-registrering via GPS så är en enkel 
GPS-tracker oftast det billigaste alternativet. Den behöver bara kopplas in för 
att få ström, antingen via OBD-uttaget eller direkt från batteriet. Antenn för 
GPS-täckning och GSM/GPRS-täckning kan eventuellt behöva monteras vid 
behov. Har ni redan GPS-tracker eller liknande utrustning i bilen (som 
rapporterar km och tider via GSM/GPRS) kan vi undersöka möjlighet att få in 
km-data från det systemet in till vårt bokningssystem för matchning mot 
bokningar.


