Plot
my drive

Testa
GRATIS
i 30 dagar

Körjournalen som gör jobbet åt dig.
Automatisk dokumentation av resor på mobilen.
Gör mindre, få mer!

Läs mer om kom igång på defaplot.com

Plot my drive - körjournalen som
gör jobbet åt dig
Plot my drive är en unik körjournal som automatisk
dokumenterar dina bilresor åt dig - enbart med hjälp
av mobilen. Med Plot my drive får du dokumentationen
som du behöver till skatterapportering, milersättning och
fakturering, enklare och snabbare än någonsin tidigare.

Välj lösningen som passar för dig:
Privat - för dig som:

- Använder privatbil i jobbet och vill få ett smidigare
system för milersättning.
- Har tjänstebil och vill dokumentera resorna.
- Vill dokumentera utgifter som hör ihop med tjänsteresa
med bil.
- Vill dokumentera antal körda kilometer av skatteorsaker.
- Önskar en tidslinje över dina resor för tidsredovisning
m.m.

Företag - för dig som:

- Har ett företag eller ett team med flera förare och bilar.
- Behöver dokumentera bilresor för skattesammanhang.
- Önskar att ha koll på privat- och tjänsteresor med bil.
- Vill ha översikt över bilpark och tjänsteresor.
- Vill ha en tidslinje över dagen med alla platser och tider.
- Vill få bra insikt i användandet av bilparken.

Din personliga tidslinje
Alla dagens förflyttningar loggas
i din personliga tidslinje. Plot
my drive verkar i bakgrunden
och ger dig full översikt över
dina resor, inklusive avrese- och
ankomsttider, antal kilometer,
var du har varit och hur länge
du stannade där. Vägtullar
registreras automatiskt.

Kategorisera resor som
privat- eller tjänsteresa
Alla resor kan kategoriseras
som tjänste- eller privatresa.
Det enda du behöver göra är
att swipa till höger eller vänster.
Resor som kategoriserats som
privat är endast synliga för dig.
Om du är en del av en
företagslösning kommer endast
resor som du kategoriserat som
jobb, att vara synliga för din
arbetsgivare.
För tjänsteresor kan du enkelt
lägga till orsak till resan,
uppdragsgivare och eventuella
tillägg. Alla resor kan korrigeras
i efterhand om du skulle ha
gjort fel.

PlotSync knyter samman bil och
förare
PlotSync ser till att korrekt förare knyts ihop med rätt bil
och bidrar till att göra din vardag enklare.

Automatisk igenkänning av fordon
Med PlotSync kan du vara säker på att alla resor i ditt
företag registreras på rätt förare. Detta sparar tid för
både dig och dina anställda och gör det enklare att skapa
färdiga rapporter.
PlotSync placeras i fordonet och ger varje fordon ett
unikt ID. Plot my drive detekterar PlotSync och registrerar
automatiskt korrekt information om fordon och förare,
för varje resa. Detta gör så att dokumentationen alltid är
korrekt och att du och dina medarbetare får mer tid för
annat.

Anslutning
Anslutning av PlotSync är enkelt;
•Aktivera platstjänsten och Bluetooth på telefonen
•Placera PlotSync i 12V-uttaget i din bil
•Starta appen, välj «Inställningar» och därefter fordon
•Välj fordon från listan eller lägg till ett nytt fordon
•Tryck på knappen märkt «Anslut till PlotSync»
Din PlotSync ansluts nu till Plot my drive. Du får en
bekräftelse i appen när anslutningen är genomförd.

Ladda mobilen medan du loggar
PlotSync är också en effektiv USB-laddare med två
utgångar, som kan ladda både mobilen och surfplattan
samtidigt.

Bättre loggning,
mindre jobb

Plot my drive - full översikt &
enkel rapportering
Få kontroll över resor och utgifter
Genom att gå in på din sida på defaplot.com får du
full översikt över alla tjänsteresor och kan snabbt
ladda ner rapporter anpassade för skattefrågor eller
milersättning
Kontrollpanel

Din kontrollpanel
I din kontrollpanel får du översikt över dina kostnader,
resor, antal kilometer och fordon. I företagslösningen
får du som administratör komplett översikt över
användningen av företagsbilarna.
Rapport

Plot my drive så kommer du igång
Ladda ner Plot my drive:

Tillgänglig för iOS och Android här:

Testa Plot my drive gratis i 30 dagar!
Så kommer du igång:
1. Ladda ner och installera appen på din telefon
2. Skapa ett användarkonto
3. Registrera ditt fordon under inställningar
4. Anslut PlotSync och tryck på “Anslut till PlotSync”
under “Fordon” i appens inställningar.
5. Ditt abonnemang är nu aktiverat. Lycka till!

Flera PlotSync?
Behöver du flera PlotSync till flera bilar? Köp dem
på defaplot.com för kr 249:- st.

Support
Om du har frågor eller behöver hjälp kan du
kontakta oss på mail: teknisksupport@defa.com
eller på telefon 010-498 38 00.
Du kan också besöka oss på defaplot.com.
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