
Takk for at du er NLF-medlem!

Din egen 
hjemmeside: 
Du trenger ikke å bruke  

store summer på domene og  
grafiske designere for å få laget en 

hjemmeside for din bedrift.  
På www.lastebil.no kan du  

gjøre dette helt gratis. 

Tacho online:
Ved å benytte deg av Tacho online,  

sparer du fort inn prisen av medlemskapet ditt.  
Her kan du spare tid, unngå bøter og ikke minst  

få oversikt over kjøre/hviletid og arbeidstid.
Se mer informasjon på  

www.lastebil.no 

Tacho Online er din IT-løsning for analyse og rapportering  
om brudd på kjøre- og  hviletid, og arbeidstid. Vi samler inn  
og lagrer dataene dine fra sjåførkortet og fartsskriveren for 
å gi deg et oversiktlig og brukervennlig verktøy, slik at du er 
godt forberedt på neste bedriftskontroll. Med Tacho Online har 
du også en løsning for å føre timelister basert på informasjon  
fra skriveren. Hvis du vil spare tid og unngå bøter, er Tacho 
Online løsningen for deg!

Tacho Online
– DITT KJØRE- OG HVILETIDSYSTEM

En av våre 
pilottester sier:

«Tacho Online systemet er 
enkelt i bruk. Det at brukerne 
får avvikene med en gang og 

kan besvare disse er helt 
genialt, de husker hva 

som har skjedd.» Tacho Online er i Norge KUN 
tilgjengelig for NLF-medlemmer
NLF tilbyr sine medlemmer et verktøy for nedlastning, oppfølging  
og håndtering av kjøre- og hviletidsdata gjennom Tacho Online. 

Kr 288,- pr. bil/år* (kr. 144,- første år)
• Fritt antall sjåfører 

• Fritt antall brukere

*  Ved bruk av modem  
kommer det et tillegg  
for kjøp av modem  
og dataoverførsel

Full oversikt til enhver tid

Arbeid som gjenstår vises på oversiktsbildet. Oppgavene løses ved å trykke på ikonene.

Når arbeidet er utført bekreftes det på oversiktsbildet.

Bileier har oversikt på hvilke brudd som sjåføren har lagt inn forklaringer på,  
og kan legge til sine kommentarer.

Ved en bedriftskontroll kan rapporter tas ut som  
viser sjåførens forklaring og bileiers kommentar  
på det enkelte brudd.

Innhenting av data
 Data hentes direkte fra kjøretøyets  
flåtestyringssystem eller via modem. 

Analyse av mottatte data 
gjøres automatisk
•    Sjåfør mottar bruddrapporter på mail 

– Bileier mottar kopi om ønsket

•   Sjåfør legger inn årsak til brudd direkte  
i Tacho Online

Med denne løsningen kan en enkelt  
legge inn forklaringer på brudd dagen  
etter bruddet oppstod. Flere opplever å 
motta bruddrapportene flere dager etter, 
som kan være utfordrende. En slipper å ta 
utskrifter og manuell arkivering, data er 
tilgjengelig med et tastetrykk.

Rapporter
Det er muligheter for å ta ut rapporter  
knyttet til de data som er tilgjengelige. 
Listen under viser et utvalg

• Bruddrapporter

•  Aktivitetsdetaljer, sjåfør

•  Ukeoversikt, sjåfør

•  Kjøretid pr. sjåfør

• Ferge/tog

• Detaljgrafikk, kjøretøy

• Ukeoversikt, kjøretøy

• Kjøretid pr. kjøretøy

Timeregistrering
Med utgangspunkt i data fra skriveren kan 
sjåføren føre sine timer som igjen benyttes 
som grunnlag for lønnsutbetaling.

For mer informasjon:
Jone Klingsheim tlf: 468 58 140
e-post: tachoonline@lastebil.no

Finansiering: 
Som medlem av NLF får du gode  

vilkår og finansieringsløsninger gjennom 
NLFs samarbeidspartner Nordea Finans.

Se mer og finn din kontaktperson 
på www.lastebil.no

NLF-garanti: 
Har du forsikring hos IF gjennom NLF,  

er du og din bedrift dekket av NLF-garantien.  
Dette betyr at du som kunde har en garanti for  

at du har de riktige forsikringene til en  
konkurransedyktig pris og markedets  

beste vilkår. 

Riktige dekk til markedets  
beste priser og ikke minst  

tilgang til mobile dekk- 
verksteder flere steder  

i Norge.

Truck Deal: 
Som NLF-medlem får du ikke 

bare Circle K-koppen gratis hvis du 
har truckkort, du får også rabatt på en 

rekke utvalg av mat på stasjonene. 
Og selvsagt tilgang til markedets 
beste stasjonsnettverk og beste 

dieselpriser. Kurs: 
Gjennom vår samarbeidspartner  

Transportkompetanse får du blant  
annet reduserte priser på  

YSK over hele landet.

Viste du forresten at:

Fair Transport
Her er det penger å spare. Thomas Aarnæs i Bull Trans Oslo AS hørte om Fair Transport 
på et NLF-seminar på Storefjell og skjønte at dette kunne være midt i blinken. Da de i  
desember i fjor mottok krav om dokumentasjon fra en større oppdragsgiver fikk de  
beskjed at det å være Fair Transport-sertifisert var godt nok i deres øyne.  Aarnæs  
er ikke i tvil om at et slikt dokumentasjonsarbeid ville ha blitt en tung og dyr prosess 
om de ikke hadde hatt Fair Transport-status.

Les hele artikkelen her 

Ønsker du å komme i kontakt med oss?  
Send oss en e-post på post@lastebil.no eller ring 415 44 100

Takk for at du er medlem – og er med på å utvikle 
den norske godstransportnæringen på vei i riktig retning. 
Sammen jobber vi blant annet for like konkurransevilkår, 
og i dette arbeidet er ditt medlemskap helt avgjørende.


