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Bruk av nettbrett i bil 

Vi anbefaler å legge nettbrettet ute av syne eller ta 

det med deg når bilen står parkert for å minimere 

risikoen for tyveri. Hvis bilen skal stå parkert lenge på 

varme eller kalde dager bør du ta nettbrettet ut av 

bilen. Driftstemperatur avhenger av modell. 

Når bilen kjører skal nettbrett (og betalingsterminal) alltid være 

plassert i holderen. Dette av hensyn til sikkerhet slik at de ikke blir en 

løs gjenstand i kupéen.   

 

Utlading av bilbatteri 

På grunn av myndighetskrav, skal taksameteret alltid 

være tilkoblet. Dette medfører at en utlading av 

bilbatteriet foregår når bilen er parkert. Tiden det tar 

for full utlading avhenger av størrelsen og tilstanden til 

bilbatteriet. 

Hvis bilen skal stå i en lengere periode anbefales det å benytte en 

vedlikeholdslader til bilbatteriet. 

Starthjelp bør man unngå å gi. Skal man motta starthjelp bør 

sikringene til taksameterutstyret tas ut først. Dette for å beskytte mot 

overspenning. Sett sikringene tilbake etter at du har fått start på bilen. 

 

SIM-kort 

SIM-kortet er knyttet til enheten og skal aldri tas ut av 

TaxiTablet! 
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Strømforbruk 

Vi anbefaler bruk av LED-pære i taklampe, da en 

halogenpære alene bruker over dobbelt så mye strøm 

som alt taksameterutstyret til sammen. 

 

Forbruk, drift:  

Au2Tax, BT, Taxitablet, Tprint og TPpay: ca. 0,6 A     

(noe høyere når interne batterier i enhetene lades) 

Alarm m/mic: ca. 0,1 A 

LED taklampe: ca. 0,2 A / Halogen taklampe: ca. 1,7 A 

 

Forbruk, av/standby: 

Au2Tax: ca. 35 mA           

(noe høyere når backup-batteri i Au2Tax og/eller printer lades) 

BT: ca. 65 mA 

Alarm m/mic (sleep etter 6 timer uten bevegelse): ca. 7 mA 

TPpay skrudd av i lader: ca. 40 mA (ta ut av lader = 0 mA) 

TaxiTablet skrudd av i lader: ca. 120 mA (ta ut av lader = 0 mA) 
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Oppdatering av TaxiTablet appen 

Oppdatering av TaxiTablet appen skjer via 

IAM & EMM appen. Dette er Samsung sin app 

som knytter nettbrettet mot Samsung Knox.  

 

Når en oppdatering legges ut 

sender vi også et varsel via IAM & 

EMM appen. 

 

For å oppdatere, trykk på varselet eller åpne IAM & EMM appen.  

 

Tykk på  og velg . 

 

 

Trykk  under TaxiTablet. 

 

Fra vi sender ut varselet er det en 3 dagers periode på å oppdatere 

TaxiTablet appen manuelt (på et tidspunkt som passer deg). Husk at 

varselet kan ha blitt sendt ut mens nettbrettet var skrudd av. 

 

Etter 3 dager endrer vi slik at appen blir oppdatert automatisk hos de 

som ikke har oppdatert selv. Skjer oppdateringen midt i et skift/tur, vil 

TaxiTablet appen lukkes og oppdateres. Åpne appen igjen etter 

oppdateringen er ferdig og skiftet/turen fortsetter. 
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Oppstart og pålogging 

Skru på TaxiTablet, start TaxiTablet appen og skru på 

betalingsterminalen.  

 

Velg ønsket status og logg på med eier-/sjåførkort i 

betalingsterminalen.  

Sentralen kan tillate pålogging uten kort og/eller 

at man kan logge på uten kontakt med 

taksameteret (Au2Tax). 

 

Pålogging uten kort (sentralvalg): Første gang må du logge på 

med et gyldig eier-/sjåførkort. Etter å ha logget på blir du bedt om å 

lage deg en pin-kode. Denne kan du endre senere i innstillinger – 

sjåfør.  

Neste gang kan du logge på ved å taste eier-/sjåførkortnummer og 

pin-kode.  

Merk at det kun lagres lokalt på TaxiTablet, så sjåfører som kjører 

flere biler må registrere kort og pin i hver bil. 

 

Pålogging uten taksameter (sentralvalg): Gir deg lov til å logge 

på TaxiTablet uten å være i bilen.  

Er ikke pålogging uten kort lov, kan du fortsatt logge på med TPpay.  

Det er ikke mulig å sette seg i ledig før TaxiTablet får kontakt med 

taksameteret i bilen og starter skiftet der. 
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Etter pålogging, legg inn tlf. nr. 

til bilen (for sentralen) og 

tilmeld holdeplass 

(sentralavhengig). 

 

Skru taklampe på/av.  

      /  

 

Legg inn kassebeløp. 

 

 

 

Justere størrelse på TaxiTablet menyer og tastatur 

På Samsung Tab S2 og Tab 

Active 2 kan man justere 

størrelsen på både menyer og 

tastatur. Dette gjøres i 

innstillingene til nettbrettet: 

Tilgjengelighet – skjermzoom 

og skrifttype.  

 

Samsung Tab Active har en funksjon som kan forstørre deler av 

skjermen og gjør tastaturet større. Den aktiveres i innstillingene til 

nettbrettet: Enhet – tilgjengelighet – syn – forstørrelsebevegelser. 
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TaxiTablet utenfor bilen 

Når TaxiTablet er 

utenfor rekkevidde av 

taksameteret i bilen vil 

det stå avbrutt i taksametermenyen.  

Du fortsatt gjøre det meste, men alt som har med taksameteret å gjøre 

vil ikke være tilgjengelig. Dette inkluderer å kjøre turer, skrive ut og 

avslutte skiftet.  

Du kan svare ja på en tur* og få status tur, men du kan ikke starte 

taksameteret og få status opptatt før TaxiTablet er tilbake i bilen.   

 

*Hvis du logget på utenfor rekkevidde av taksameteret må du ha kontakt 

med det før du kan sette deg i ledig. 
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Navigere i menyene 

Menystrukturen er bygd opp av en linje på toppen som inneholder 

hovedmenyen og viser status. Resten av bildet er viet til kartet.  

 

Åpner du et element fra hovedmenyen vil det ta deler av / hele 

plassen til kartet. Dette avhenger av om bildet på nettbrettet er i 

landskaps- eller portrettmodus.  

 

Landskapsmodus: 
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Portrettmodus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undermenyene kan være delt opp i flere faner, disse er på bunnen av 

undermenyen. 

En  på siden av menyen indikerer at det er flere knapper. Sveip til 

siden for å se de. 
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Kartet 

TaxiTablet benytter . 

Du kan enkelt navigere i kartet ved å sveipe rundt og 

bruke to fingre for å rotere og zoome slik du er vant til på 

en smarttelefon.  

 

I kartet finner man disse knappene: 

 

Søk (adresse eller sted/firma).  

 

Merk at man kun søker innenfor området som er valgt. Er ingen 

områder valgt (grå) søker 

man i hele verden.  

 

Skru av/på 3D bygninger og trafikk i sanntid på 

kartet. 

 

Skru av / på om kartet følger bilen.  

 

Endre mellom 2D /3D visning.  

 

Zoome inn / ut.  

 

Skru av / på visning av soner på kartet. 
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Mye av det som skjer i TaxiTablet kan vises på kartet: 

 Pickup / henting 

 Dropoff / levering 

 Andre 

 

Når du trykker på et kartpunkt får du opp en infoboble. Boblen 

inneholder også to knapper: 

 Naviger. 

  Prisestimat.  

 

Når man trykker på naviger velger man rute. 

 

 

 

 

 

 

 

 Vis rutebeskrivelse. 

 Start navigasjon. 

Trykk på  for å åpne Google maps appen. 
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Følg kjøreanvisningene: 

 

 

Kartet i nattmodus: 
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Prisestimatet ser slik ut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Her har du disse valgene: 

 Antall passasjerer +/- 

 Start posisjon. 

 Destinasjon og sone denne er i.  

 Sett snart ledig i destinasjon sone.  

 Sett prisestimat som fastpris.  

 Sett prisestimat som makspris. 

 Vis kjørerute.  

 Lukk / tilbake. 
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Åpner sonevisning på kartet. Boksen rundt sonenummeret viser 

status i sonen. Trykk på sonen for å åpne soneinfo. 

 

 

 Ingen ledige biler i sonen. 

 

 Ledige biler i sonen. 

 

 Ledige biler / forhåndsbestillinger i sonen 

 

 Ledige biler / forhåndsbestillinger til storbiler i sonen. 

 

 Ingen ledige biler, men forhåndsbestillinger i sonen. 
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Hovedmeny 

Under vises hovedmenyen i TaxiTablet appen.  

 

 

Hovedmenyen viser din aktuelle status både på sentralen og på 

taksameteret ditt.  

 

Knappene på hovedmenyen åpner/lukker egne undermenyer.  

 

 betyr at det er noe nytt / ulest i undermenyen. 
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Undermenyer 

Turer: Her finner du alle 

dine turer sortert i tre 

faner.  

 

Åpne en tur for å se mer info.  

 

Her har du disse valgene: 

 Forrige. 

 Neste. 

 Naviger. 

 Skriv ut. 

 Tilbake. 

 

Er turen kjørt kan du trykke på 

kvitteringen for å se den og 

skrive ut en kopi. 

 

Trykk på adressen for å vise den i kartet. 
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Meldinger: Her finner 

du alle dine meldinger 

sortert i fire faner. 

 

Her har du disse valgene: 

 Ny melding.  

 Slett alle meldinger i 

gruppen.  

 Merk alle meldinger i gruppen som lest. 

 Åpner liste over faste meldinger. 

 

 åpner dette vinduet:  

Legg inn mottaker og melding.  

 Send melding. 

 

 

 

Trykk på en melding i listen for å 

åpne den. Snu nettbrettet i 

portrettmodus for å se liste og 

meldinger side om side. 
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Her har du disse valgene: 

 Forrige. 

 Neste. 

 Posisjon. 

 Svar. 

 Slett. 

 Skriv ut. 

 Tilbake. 

 

Når du mottar en melding vises den slik: 

 Posisjon. 

 Svar. 

 Slett. 

 Merk som lest. 

 Skriv ut. 
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 åpner dette vinduet: 

 Hurtigsvar ja. 

 Hurtigsvar nei. 

Legg inn mottaker og 

melding.  

 Send melding. 

 

Manuell liste: (Hvis 

sentralen har sperret 

manuell listen, skjules knappen). 

Her finner du en oversikt over turer som sentralen ikke har fått avsatt 

og som skal kjøres med en gang. Man kan velge å se alle turer eller 

kun de som er for storbil. 

 

I listen ser man hvilken sone, 

sentral, antall passasjerer, 

prioritet og annen info. 

Trykk på turen for å motta turtilbud.  
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Turtilbud:  

 Ja. 

 Nei. 

Svar før tiden går ut.  

Du kan sveipe opp og ned i 

info vindu.   

 

 

 

PreBook liste: Her finner du en oversikt over forhåndsbestilte 

turer. Man kan velge å se 

alle turer eller kun de som er for 

storbil. 

 

I listen ser man hvilken sone, 

antall passasjerer, prioritet, når 

turen skal kjøres og annen info. 

Trykk på turen for å motta 

prebook tilbud. 
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Prebook tilbud: 

 Ja. 

 Nei. 

Svar før tiden går ut.  

Du kan sveipe opp og ned i 

info vindu.   

 

 

Du mottar en bekreftelse 

fra sentralen om 

prebookingen er i orden 

eller ikke. 

 

 

 

 

 

Her ser du dine 

prebookinger.  
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Når turen skal kjøres vil du motta et turtilbud:  

 Ja. 

 Nei. 

 

 

 

 

 

Sentralens soneoppsett bestemmer utkalltidspunktet. Svarer du ikke før 

tiden har gått ut eller  går turen til en annen vogn / overføres til 

manuell listen. 

 

Soneoversikt: Velg om 

du ønsker å se de i 

nærheten, alle, kun storbiler, eller 

spesialsoner i soneoversikten.  

 

 Soneoversikten følger deg. 

 Tidsrom forhåndsbestillinger, 

trykk for å endre.  

 

Sentralen styrer maks 

tidsrom for å se 

forhåndsbestillinger. Se innstillinger – sentral. 
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Man har også oversikt over ant. biler på sentralen som 

er i ledig, opptatt, tur eller avmeldt.  

 

Oversikten viser hvor mange biler 

som er ledig, snart ledig og 

forhåndsbestillinger i sonen. 

Sonen du befinner deg i er 

merket. Trykk på en sone for å se 

mer info.  

 

Her ser du alle biler i sonen hvis 

sentralen tillater det. Man ser 

også forhåndsbestillingene i 

denne sonen.  

 Tilbake. 

 

 

 

 

 

Innstillinger: Her kan 

man se oppsettet og 

endre på innstillinger 

sortert i fem faner. 
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Mye brukt er:  

Kategorier og 

passasjerer ift. 

turtildeling fra 

sentralen. Trykk for å endre. 

 

Tlf. nr. til bilen, 

tilmeld holdeplass og 

meldingsvisning. 

 

 

 

 

Rabatt- og 

kvitteringsinnstillinger 

(kun for eier).  

 

 

 

De hva som er nytt i 

siste oppdatering. 

Nyheter vises automatisk ved de 5 første påloggingene 

etter en oppdatering. 

 

Kart tema: Dag: Kart 

med lys bakgrunn. 

Natt: Kart med mørk bakgrunn. Auto: Kartet skifter 

automatisk mellom dag og natt etter fast kalender og tidsskjema.  
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Lyder kan endres 

eller tas bort.  

 

Klikk på hendelse for å redigere lyden. 

 

 Standard lyd. 

 Fjern lyd fra hendelse. 

 Spill av lyd. 

 

Eier har tilgang til flere innstillinger. Når eier er logget på vises 

dette med en sølvnøkkel på knappen.  

 

Innstillinger man ikke har tilgang til vises med 

hengelås. 
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Taksameter: Her kan du 

administrere passasjerer, 

kasse og bilag. Du kan også se 

kvitteringer, skift, trippteller og 

takster. Alt er sortert i hver sin 

fane. 

 

I passasjerfanen Har man 

følgende valg:  

 Legg til passasjer. 

 Delbetaling. 

 Bomtur / no-show. 

 

Trykk på passasjerene i listen for detaljer og redigering. 

Mer detaljert om dette i kapittelet: Kjøre turer.  
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I kvitteringsfanen ser du 

dine kvitteringer.  

 

 lar deg velge en dato og 

hvor mange dager fra denne 

datoen som vises.  

 tar deg tilbake til dagens 

dato. 

 

 

 

 

 

Trykk på en kvittering i listen for 

å åpne den. Snu nettbrettet i 

portrett for å se liste og 

kvitteringer side om side.  

Her har du disse valgene: 

 Skriv ut. 

 Tilbake. 
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I skiftfanen ser du dine 

skiftlapper.  

 

 viser deg aktuelt skift. 

 lar deg velge en dato og 

hvor mange dager fra denne 

datoen som vises.  

 tar deg tilbake til dagens 

dato. 

 

 

 

Trykk på et skift i listen for å 

åpne det. Snu nettbrettet i 

portrett for å se liste og 

skiftlapper side om side.  

 

Her har man disse valgene: 

 Skriv ut. 

 Tilbake. 
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Tripptelleren viser status 

for det aktuelle skiftet. 

Her har man dette valget: 

 Nullstill  

 

Takstfanen viser info om 

takstgrupper og takster. 

Trykk på gruppe for å se mer 

info. Snu nettbrettet i portrett for 

å vise liste og info side om side.  

 

Her har man disse valgene: 

 Forrige. 

 Neste. 

 Tilbake. 

 

Kassefanen gir deg 

oversikt over kontanter i 

kassen. Trykk på beløpene for å 

redigere. 

 

Bilagfanen gir deg 

oversikt over dine utlegg. 

Trykk på beløpene for å 

redigere. 
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Status sentral (OTT): Her ser du din status hos sentralen, 

hvilken sone du er i, samt om du er knyttet til holdeplass 

telefonsystemet og bonus (hvis aktivert på sentralen).  

 Indikerer at bilen er tilmeldt holdeplass. 

 Indikerer at bonussystemet er aktivt. 

 

Åpner du undermenyen kan du endre status:  

 Avmeldt.  

 Ledig. 

 Pause.  

 Snart ledig.  

 Destinasjon (sone nr). 

 Velg sone manuelt (hvis 

sentralen tillater det).  

 

Legger man inn en 

destinasjonssone kan man få tur raskere når man blir 

ledig i denne. Destinasjon vises også i statusfeltet.  

 

Hurtigmeldinger: Bruk knappene for å sende melding uten å skrive 

tekst. Funksjonen må aktiveres av sentralen.  

Plasstur i sone. 

 

Plasstur sentralbanestasjonen. 
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Kø. 

 

Veiarbeid. 

 

Glatt vei. 

 

Kontroll. 

 

Betalingsproblemer. 

 

Jeg annullerer siste melding. 

 

Snarvei til faste meldinger listen. 
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Status taksameter (Au2Tax): Her ser du status 

på taksameteret (Au2Tax) og taklampe. 

TaxiTablet:  Au2Tax: 

Fri/Ledig: 

 

Opptatt:  

 

Stopp: 

 

Åpne undermenyen:  

 Start/stopp (gul i opptatt og 

rød i stopp). 

/  Taklampe på/av. 

 Avregn.  

 Forrige takst. 

 Neste takst. 

 Endre takstgruppe.  

 Sett maks- eller fastpris (gul 

når har verdi).  

 Ekstra (gul når har verdi). 

 Rabatt (gul når har verdi). 

Når taksameteret stoppes blir  endret til  slik at turen kan 

avregnes.  

Prisen vises med gul farge ved fast-/makspris. 
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Hvis TaxiTablet mister kontakt med taksameteret 

(Au2Tax) blir denne utilgjengelig og det står 

avbrutt. Dette skjer vanligvis hvis man tar med 

TaxiTablet utenfor Bluetoothrekkevidden til taksameteret i bilen. 

 

Hvis Bluetooth er deaktivert på TaxiTablet vil det i 

tillegg komme et varsel. Da må Bluetooth 

aktiveres igjen for å få kontakt med taksameter og betalingsterminal. 
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Kjøre turer 

Motta turer: Turer tilbys på flere måter. De kan tilbys direkte hvis 

vogn er ledig som nr. 1 (ikke bopel) eller som anbud (ikke bopel). De 

kan også plukkes fra prebook og manuell listen. Turer med kreditt og 

fast- / makspris har gul bakgrunn. 

 

Turtilbud: 

 Ja. 

 Nei. 

Svar før tiden går ut.  

Du kan sveipe opp og ned i 

info vindu.   

 

 

Anbudstur: 

 Ja. 

 Nei. 

Svar før tiden går ut.  

 

 

Når du har akseptert en tur så får du status tur.  
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Starte turen: Velg riktig takst før du starter 

taksameteret. Skal det benyttes andre takster enn 

standard, må man endre takstgruppe.  

 Forrige takst. 

 Neste takst. 

 Endre takstgruppe.  

Momssatsen på 

takstgruppen vises som: 

▪ Lav (12%) 

▪ Høy (25%)  

▪ Ingen (0%) 

 

Start taksameteret (Au2Tax): Dette kan gjøres på flere måter:  

Du kan sette i / dra et kort i betalingsterminalen (EMV). Er 

det flere passasjer som skal betale med kort, sett i / dra 

deres kort så blir de lagt inn i passasjerlisten. TT-kort skal 

trekkes ved starten av turen og igjen ved turslutt. 

 

Du kan trykke på . Knappen skifter farge ift. taksameterstatus: 

 Ledig 

 Opptatt 

 Stopp 
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Du kan legge til en passasjer fra taksameter 

undermenyen ved å trykke på .  

 

Når du legger til en passasjer 

kommer du til en ny meny hvor du 

kan sette i / dra et kort i 

betalingsterminalen, velge en 

rekvisisjon eller trykke:  

 Tilbake.  

 Billett (kontant). Legger til en billett og tar deg tilbake til 

passasjerlisten. 

 Billett+ (kontant). Legger til en billett hver gang du trykker uten å 

gå tilbake til passasjerlisten. (For å enkelt legge inn mange 

passasjerer hurtig). 

 

Du kan legge til flere passasjerer 

under hele turen på samme måte 

eller ved å sette i / dra deres 

betalingskort i 

betalingsterminalen.  

Merk at hvis det kun er én 

kontant passasjer og du setter i / 

drar et betalingskort, blir 

passasjeren automatisk gjort om fra kontant til betalingskortet (EMV).  
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Avregne: Er det flere passasjerer kan disse avregnes underveis i 

turen uten å stoppe taksameteret.  

 

Stopp taksameteret med  når du er ved turens destinasjon. 

Knappen blir rød når taksameteret er i stopp.  

 

Trykk på  eller sett i / dra det samme kortet i 

betalingsterminalen som er registrert på kunden eller trykk på 

passasjeren i taksameter 

undermenyen for å starte 

avregningen. 

 

Trykker du på passasjeren har du disse valgene: 

 Tilbake. 

 Kontant egenandel (kun EMV). 

 Endre betalingsmiddel. 

 Avregn.  

 Fjern passasjer (ved 2+ 

passasjerer) 

 Rediger rekvisisjon 

(kun ved rekvisisjon). 
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Bomtur: Åpne taksameter undermenyen og trykk på 

bomtur knappen (Kun ved 1 passasjer, er det flere må 

de fjernes med  først). 

 

Bekreft at det virkelig er en 

bomtur: 

 Avbryt. 

     Ok.  

 

Kvittering på bomtur blir skrevet ut og turen avsluttes. 

 

Kontant: Når du har valgt å avregne en kontant passasjer kommer 

du til dette vinduet:  

Du kan sette i / dra et kort i 

betalingsterminalen for å betale 

med kort. 

 Tilbake.  

 Legg til tips. 

 Skriv ut kvittering. 

 Avslutt turen.  

 

Velg ønsket status for taxi og 

taklampe etter avsluttet tur. 
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Kort (EMV): Når du har valgt å avregne en EMV passasjer eller satt i 

/ dratt et kort ved kontant- / egenandelavregning blir kortet validert 

mot baksystemet:  

              Sjekker kortet. 

        Kortet er validert. 

 Kortet er sperret og 

kan ikke benyttes. 

 

 Tilbake.  

 Legg til tips. 

 Overfør beløpet til 

betalingsterminalen. 

 

Når beløpet er overført til betalingsterminalen gir du den til 

passasjeren.  

 

Passasjeren taster pin og trykker  på betalingsterminalen.  

 

Når kjøpet er godkjent kommer først sjåførens transaksjonskvittering 

fra banken. Riv av denne og behold.  

 

Trykk  på betalingsterminalen for å skrive ut passasjerens 

transaksjonskvittering (blir skrevet ut automatisk etter 10 sek.). Dette er 

kun en kvittering fra banken på transaksjonen og er ikke en kvittering på 

turen.  
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Nå er turen avregnet og man får tre valg: 

 Skriv ut bankkvittering. 

 Skriv ut kvittering. 

 Avslutt turen. 

 

 

Hvis kortet blir avvist av banken 

kan du sette inn et annet kort og 

forsøke igjen eller avbryte med 

. Ved avbrutt EMV betaling 

blir turen automatisk endret 

tilbake til kontant. 

 

 

 

TT-kort: TT-kort må trekkes 2 ganger for å avregnes. 1. gang blir 

kortet validert mot kortutsteder. 2. gang blir turen avregnet mot kortet. 

Først skal evt. egenandel betales. Da kommer du til dette vinduet: 

Du kan sette i / dra et kort i 

betalingsterminalen for å betale 

med kort.  

 Legg til tips. 

 Skriv ut kvittering.  

 Fortsett. 
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Når egenandelen er avregnet 

skal resten av beløpet avregnes 

på TT-kortet. Da kommer dette 

vinduet opp: 

 Skriv ut signaturkvittering. 

 Skriv ut kvittering. 

 Avslutt turen. 

 

 

 

TT Telemark: TT-kort må trekkes 2 ganger for å avregnes. 1. gang 

blir kortet validert mot kortutsteder. 2. gang blir turen avregnet mot 

kortet. Da kommer du til dette vinduet:  

 

 

 

 

 

 

Fyll ut og trykk . 
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Så skal evt. egenandel betales. 

Da kommer du til dette vinduet: 

Du kan sette i / dra et kort i 

betalingsterminalen for å betale 

med kort.  

 Legg til tips. 

 Skriv ut kvittering.  

 Fortsett. 

 

Når egenandelen er avregnet 

skal resten av beløpet avregnes 

på TT-kortet. Da kommer dette 

vinduet opp: 

 Skriv ut signaturkvittering. 

 Skriv ut kvittering. 

 Avslutt turen. 
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Rekvisisjon: Kjøres turen på en rekvisisjon fylles denne ut. Trykk på 

feltene for å redigere. 

 

 

 

 

 

 Lagre. 

 

Når du har valgt å avregne en 

passasjer med rekvisisjon skal evt. 

egenandel betales først. Da 

kommer du til dette vinduet: 

Skal egenandelen betales med 

kort settes kort i / dras i 

betalingsterminalen. 

 Tilbake.  

 Legg til tips. 

 Skriv ut kvittering. 

 Avslutt turen.  
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Når evt. egenandel er avregnet 

avregnes resten av beløpet i 

rekvisisjonen.  

 Skriv ut signaturkvittering. 

 Skriv ut kvittering. 

 Avslutt turen. 
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Delbetaling: Ønsker kunden å delbetale trykker man 

på   i taksameter undermenyen (kun mulig med én 

passasjer). Trykk på  igjen for å endre tilbake til     

      passasjer 1.  

 

Når delbetaling er valgt blir 

passasjer 1 endret til delbetaling. 

 

Trykk på delbetalingspassasjeren. Her har du disse valgene: 

 Tilbake. 

 Endre betalingsmiddel. 

 Avregn.  

 

Ved avregning får man opp 

dette vinduet først: 

Tast inn ønsket beløp og avregn 

som normalt. Gjenta til hele 

beløpet er avregnet. 
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Kjøre Pasienttransport / Nissy tur 

Om PT turer: Turene fra Pasientreiser benytter en standard som heter 

SUTI. Pasientreiser har full kontroll over bestillingen. Hver gang noen 

blir plukket opp eller sluppet av 

blir Pasientreiser oppdatert om 

status på oppdraget. De kan 

også oppdatere/endre en tur 

underveis og slette en tur som 

ikke har startet. Blir en tur 

endret får sjåføren melding. Da bør sjåføren sjekke oppdatert tur info 

under aktuell tur. Den «gamle» turen ligger nå under kjørte turer med 

teksten ENDRET i første linje, hvis man ønsker å se den. Derfor er det 

ikke mulig å ta en ny tur fra manuell listen så lenge man er opptatt i en 

SUTI tur.  

 

En SUTI tur kan inneholde flere 

avhentinger og avleveringer. En tur 

kan også inneholde poster som heter 

VENT. Da skal sjåføren kjøre til en 

angitt destinasjon og vente i et 

tidsrom, som opplyst i turen.   
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Motta PT turer: Pasienttransport turer tilbys på samme måte som 

andre turer. Den kan velges fra prebook og manuell listen eller tilbys 

direkte hvis vogn er ledig som nr. 1 i start sone (ikke bopel). 

 

Turtilbud Pasienttransport: 

 Ja. 

 Nei. 

Svar før tiden går ut.  

Du kan sveipe opp og ned i 

info vindu.   

 

 

Starte PT tur og plukke opp passasjerer:  Start turen ved å trykke 

på  eller legge til en passasjer 

fra taksameter undermenyen ved 

å trykke på . Tallet på  

viser hvor mange passasjerer som 

det gjenstår å hente. 

 

Trykk på  ved første avhenting. 

Det åpner listen over avhentinger. 

Trykk på gjeldene avhenting for 

å legge til passasjeren på turen.    

 Tilbake. 

 

PT/Nissy rekvisisjonen for denne passasjeren åpnes.  
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Fyll inn rekvisisjonen. 

 «No show»  

 Lagre. 

 

Nå er passasjeren lagt til på 

turen. 

 

 

 

 

«No show» passasjerer: Hvis en 

passasjer ikke møter eller av en eller 

annen grunn ikke skal være med på 

turen, trykk på  i rekvisisjonen. 

Passasjeren blir fjernet fra turen og Pasientreiser får melding. 

 

Avregne: Trykk på passasjeren i 

passasjerlisten.  
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Her har du disse valgene:  

 Tilbake. 

 Avregn. 

 Rediger rekvisisjon 

 

 

 

 

 

 

 

Når du har valgt å avregne en 

passasjer skal evt. egenandel 

betales først. Da kommer du til 

dette vinduet: 

Skal egenandelen betales med 

kort settes kort i / dras i 

betalingsterminalen. 

 Avregn til konto.  

 Tilbake.  

 Legg til tips.  

 Skriv ut kvittering. 

 Avslutt turen. 
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Når evt. egenandel er avregnet, 

avregnes resten av beløpet i 

rekvisisjonen.  

 Skriv ut signaturkvittering. 

 Skriv ut kvittering. 

 Avslutt turen. 

 

 

 

 

Avslutte PT turen: Når alle 

passasjerer er kjørt og turen er 

over, avsluttes oppdraget ved å 

trykke på SUTI TUR og avregne. 

Man kan også trykke  og .   

 Avregn. 

 Tilbake. 

 

PT funksjoner: Merk at det er noen funksjoner som kan være aktivert 

iht. avtalen med Pasientkontoret.  

Her ser du status på disse innstillingene. 
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SUTI returkjøring:  

 Returkjøring uten passasjer ikke mulig. Taksameteret går i 

STOPP når siste passasjer avregnes. 

 Returkjøring uten passasjer er lov. Sjåføren må selv sette 

taksameteret i stopp når oppdraget er utført. 

 

Begrenset egenandel: 

 Egenandel begrenses ikke til taksameterbeløp. F.eks. Total er 

kr 95,00 og Egenandel er kr 110,00, så blir Kreditt kr -15,00. 

 Egenandel er begrenset til taksameterbeløp. F.eks. 

Egenandel er kr 110,00 og Total er kr 95,00. Da blir Egenandel kr 

95,00, så blir Kreditt kr 0,00. 
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Alarmbehandling 

Hvordan du skal forholde deg i en alarmsituasjon 

vedtas i den enkelte sentrals retningslinjer og den 

informasjon/opplæring som er gitt. Kontakt din sentral 

hvis du er usikker. 

 

Hvis en bil er i alarm og 

det sendes en alarm-

assistanse melding fra 

sentralen vises følgende 

meny på TaxiTablet. 

Denne menyen består av 

en bunnmeny og et 

detaljvindu med 

informasjon. I detaljvindu 

viser EM (er med) hvor 

mange som deltar og 

KM (kontakt med) viser 

hvor mange som har 

visuell kontakt med 

alarmbilen. 

 

Knappene har følgende funksjon: 

 I detaljvinduet lukker vinduet, mens bunnmenyen fortsatt er åpen. 

 

 I bunnmenyen avslutter deltagelsen i alarmhåndteringen og du 

mottar ikke flere oppdateringer vedrørende den aktive alarmen. 
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 Vis posisjon for bilen som er i alarm. Bilens posisjon vises via 

oppdateringer sendt fra sentralen. Hvis det ikke er en gyldig posisjon 

for bilen, står det ”Posisjon er ikke VALID!” nederst i detaljvinduet. 

 

 Symbol hvis posisjon er ikke valid. 

 

 Symbol når posisjon er valid. 

 

 Åpner/lukker detaljvinduet og viser den aktuelle alarmbil som 

er valgt og som vises på kartet.  

 

 Snarvei for å sende/lese beskjeder til/fra sentralen (Sentral til 

Vogn) for hurtig tilgang uten å måtte lukke alarmbehandlingen. 

 

 Sender beskjeden ”visuell kontakt med vogn” til sentralen. Skifter til 

grønn for å markere at handlingen er utført.  skifter også til 

grønn farge. 

 

 Sender beskjeden ”er med” til sentralen. Skifter til grønn for å 

markere at handlingen er utført.  skifter også til grønn farge. 

  



   

   57 

 

Eksempel på alarmforløp: Du har fått alarmmeldingen, 

som vist ovenfor. Du er i nærheten og ønsker å hjelpe.  

 

 

Start med å trykke på  for å 

se hvor alarmbilen er. 

Detaljvinduet lukkes og 

posisjonen vises.  

 

 

 

 

Trykk på  for å gi sentralen 

beskjed om at du deltar (EM). 

Da vil alarmen du deltar på 

merkes med grønn farge. 

 

 

 

 

Ved oppdateringer av detaljvindu vises et rødt 

utropstegn ved løyvenummeret. Når du trykker på 

 åpnes detaljvinduet med den nye informasjon og utropstegnet 

forsvinner. 

 

Du kan trykke  for å skrive en beskjed til sentralen (eller andre). 
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Får du visuell kontakt med bilen trykker du på . Da sendes en 

beskjed til sentralen om at du 

har visuell kontakt med (KM) den 

aktuelle alarmbilen og knappen 

merkes med grønn farge.  

 

Hvordan du skal forholde deg i en alarmsituasjon 

vedtas i den enkelte sentrals retningslinjer og den 

informasjon/opplæring som er gitt. Kontakt din sentral 

hvis du er usikker. 

 

Når sentralen avslutter en 

alarm, sendes det en 

sluttmelding til alle biler som er 

med på den.  

 

 

Dersom det ikke er andre 

aktuelle alarmer i listen, 

lukkes alarmbehandlingen 

og skiftet fortsetter som 

vanlig. 

 

Dersom ytterligere en bil 

kommer i alarm vil denne 

vises i en allerede åpen 

alarmbehandling. 
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Du kan velge å se 

detaljene for den nye 

alarmbilen ved å trykke på 

bilen i listen i detaljvinduet. 

 

Gjør du det skifter fokuset 

til den nye alarmen, men du 

er fremdeles tilmeldt den 

gamle alarmen i 

alarmhåndteringen. 

 

Trykk på  for å gi beskjed om at du deltar (EM) i 

alarmhåndteringen av den nye alarmen. Trykk på  hvis du har 

visuell kontakt med (KM) den. 

 

Du kan være med i alarmhåndteringen av flere samtidige alarmer. 

Hvis en av disse avsluttes, fjernes den fra listen, men 

alarmhåndteringen er fortsatt åpen. 

 

Dersom du er tilmeldt en alarmhåndtering, men blir nødt til å avbryte, 

trykker du på  i bunnmenyen. Du vil blir spurt om du vil avbryte 

alarmhåndteringen. Svarer du  avsluttes alarmhåndteringen. 
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Logge av / Avslutte skift 

Trykk på  for å åpne dette vinduet: 

 Lukker appen og setter 

taksameter (Au2Tax) i dvale. 

Skift fortsetter når man åpner 

TaxiTablet appen igjen. 

 Avslutter skiftet. 

 Avslutter skiftet og tar deg til 

påloggingsvinduet. 

 Avslutter TaxiTable appen uten å avslutte skift og sette 

taksameteret (Au2Tax) i dvale. Skift fortsetter når man åpner 

TaxiTablet appen igjen. 

 

Ved skiftslutt må du legge inn evt. bilag. Tast inn beløp i ønsket felt og 

trykk: 

 Legg til beløp. 

 Fjern beløp. 

 Fortsett.  

 

Så fyller du ut 

skiftoppgjøret. Trykk på 

feltene for å redigere. 

 Fortsett. 
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Skiftlappen vises. 

 Skriv ut. 

 Skriv ut med skiftlogg. 

 Avslutt skift. 

 

 

Taksameteret (Au2Tax) blir satt i standby, betalingsterminalen skrus av 

og TaxiTablet appen blir lukket. 

 

Vi anbefaler å skru TaxiTablet nettbrettet helt av når det 

ikke er i bruk. Lengre tid i standby kan lage nettverks- 

eller bluetooth problemer som må løses med en omstart. 
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Au2Tax 

Nyttig informasjon: 

Au2Tax er taksameteret. 

Taksameteret er plombert 

og underlagt kontroll av 

Justervesenet. Kun autorisert 

servicepersonell har lov til å 

bryte plomberingen og 

utføre service.  

 

Au2Tax blir fjernstyrt av TaxiTablet så 

lenge man er innenfor Bluetooth 

rekkevidde. Merk at man normalt ikke 

trenger å bruke Au2Tax skjermen, men 

det er et krav at den er synlig for 

passasjerene. Au2Tax starter 

automatisk når TaxiTablet appen starter. Hvis dette ikke skjer kan du 

forsøke å starte Au2Tax manuelt ved å holde inne | - knappen til du 

hører et pip og «vent» kommer på skjermen. Vent i minst 2 minutter på 

at den forsøker å koble til TaxiTablet. 
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Au2Tax skjermen er organisert 

i seks felter:  

 

O1 Dette feltet viser den gjeldende takst-type.  

O2 Dette feltet viser antall kjørte kilometer på den aktuelle turen 

sammen med informasjon om den nåværende statusen til taksameteret. 

Taksameteret kan være i tre statuser: LEDIG, OPPTATT eller STOPP. 

Videre kan dette feltet vise følgende status indikatorer.  

 Indikerer at kontroll km telles. 

 Indikerer at parallelltakst er valgt. 

 Indikerer at taklampen er slått på. 

O3 Dette feltet viser evt. rabatt som blir gitt på gjeldende tur. For 

eksempel, er en rabatt på 5% vist som R: 05  

O4 Dette feltet viser den beregnede kostnaden for gjeldende tur. Hvis 

taksameteret er i LEDIG viser dette feltet også feilmeldinger.  

O5 Dette feltet viser valutaen som brukes (NOK: Norske kroner). 

O6 Dette feltet viser gjeldende dato og klokkeslett i formatet DD/MM 

hh:mm. Det kan også vise informasjon om makspris, fastpris og tillegg.  

 

Maksimal pris 900 NOK er 

angitt av M: 900. 

Fast pris på 800 NOK er 

angitt med F: 800. 

Tillegg på 90 NOK er angitt med T: 90.  

Merk at maksimalpris og fastpris utelukker hverandre. 

 



   

64                                                 

 

Meny: Menylisten kan bare velges i LEDIG ved å trykke ►. 

Taksameteret går automatisk ut av menyen etter noen sekunder hvis 

brukeren ikke foretar et valg. 

  |   Tilbake.  

▼ Flytt markøren ned.  

▲ Flytt markøren opp.  

◄ Tilbake.  

P  Skriv ut. 

Takst  Her kan du skrive ut info om gjeldende takst. 

Setup  Her kan du skrive ut info om gjeldende oppsett. 

Totaler  Her kan du skrive ut taksameter totaler. 

Logg  Her kan du skrive ut taksameter logg. 

Tid   +/- Styres av TaxiTablet. 

Kalib.tall  Her kan du sjekke og teste gjeldende kalibrering.  

Test   Kan brukes til test av servicepersonell. 

 

Vedlikehold: Au2Tax skjermen kan tørkes av med en klut, fuktet med 

rengjøringsmiddel og vann. 
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TPrint 

Nyttig informasjon: TPrint er 

skriveren til taksameteret. 

Taksameteret har ikke lov å gå i 

opptatt hvis skriveren ikke er i 

orden. Det gjelder også hvis den 

er tom for papir.  

TPrint bør ikke plasseres et sted 

som er i direkte sollys, da høy 

varme forkorter levetiden på 

batteriet og misfarger termopapiret. 

 

Vedlikehold: TPrint kan tørkes av med en klut, fuktet med 

rengjøringsmiddel og vann. 
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TPpay  

Viktig informasjon: 

TPpay er underlagt 

stenge krav til sikkerhet 

fra banker og 

kortselskap. Derfor er 

det implementert en rekke sensorer i 

TPpay. Blir noen av disse utløst er det 

et krav at TPpay skal låses. Skjer dette 

vil TPpay gi beskjed om: «Self test 

failed» Dette skjer hvis man skrur opp 

TPpay. Hvis man tar ut begge 

batteriene. Hvis man forsøker å stikke 

noe inn i TPpay, hvis TPpay utsettes for 

slag og/eller hard behandling eller 

ved veldig høye/lave temperaturer. For eksempel at den blir mistet i 

gulvet eller at den står i direkte sollys i lengere tid. Forsøk aldri å 

reparere TPpay selv, en terminal som ser ut som den er «modifisert» vil 

skape uro og vekke mistanke hos dine kunder. 

 

Vedlikehold: TPpay terminalen kan tørkes av med en klut, fuktet med 

rengjøringsmiddel og vann. For å rengjøre magnetkort- og 

chipkortleser, bruk et egnet rengjøringskort. Rengjøringskort kan kjøpes 

hos CenCom eller ditt service- og monteringsverksted (CC-4761). Følg 

instruksjonene som følger med rengjøringskortet. Det anbefales at du 

rengjør terminalens kortlesere minst to ganger i måneden. 
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Skru TPpay på/av: Dette gjøres ved å holde  inne i ca. 3 

sekunder. TPpay skrur seg automatisk av når man logger av eller 

setter TaxiTablet i dvale.  

 

Meny: Ved å trykke kort på  kommer man inn i menyen til TPpay.  

Naviger opp  og ned  . Velg  og gå tilbake  .  

Her kan man endre språk, skru av/på tastelyd, skru av/på tips og 

sjekke status.  

 

Benytte kort: Kortterminalen 

har to kortlesere: 

1. Chipkort.  

(VISA, AMEX, Mastercard, 

Diners) 

2. Magnetkort.  

(Sjåførkort, Taxicard, TT-

kort, Diners) 

 

 

Retur/kjøp avbrutt: Bankene tillater retur av en transaksjon etter at 

pin er tastet og kjøp er godkjent.  

På alle bankkort kan man kjøre retur før kundens bankkvittering skrives 

ut, selv om kortet er tatt ut av terminalen. Dette gjøres ved å trykke 

. TPpay vil spørre: RETUR? Trykk . Gjør man dette annulleres 

transaksjonen og det vil stå KJØP AVBRUTT på kundens bankkvittering.  
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På kort som krever signatur vil TaxiTablet i tillegg spørre om kunden 

har signert. Svarer du nei på dette blir transaksjonen reversert og det 

vil stå RETUR på kundens kvittering.  

I begge tilfeller forblir summen fortsatt på taksameteret og er ikke 

avregnet.    

 

PIN bypass: Noen kort tillater at man signerer kvitteringen i stedet 

for å taste pin. De som har slike kort vil be om det. Dette fungerer kun 

online. Når man kommer til punktet hvor man skal taste pin: Trykk . 

TPpay vil spørre: FORTSETT MED SIGNATUR? JA = , NEI =  .  

 

Batteri og lader: Det anbefales at laderen plasseres innen 

rekkevidde for sjåføren og at TPpay står i laderen når den ikke er i 

bruk. Dette av hensyn til sikkerhet slik at den ikke blir en løs gjenstand i 

kupéen. Samtidig er man også sikker på at terminalen ikke er tom for 

strøm. 

Batteriet holder i ca. 14 timer. Batteritiden minsker med ca. 1 time pr. 

10 transaksjoner.  

Batteriet må aldri kobles fra. Service kan kun utføres av autorisert 

personell. Fjerning av batteri kan medføre at terminalen låses. 

 

Sikkerhet: Husk at du er ansvarlig for en trygg handel. 

Pass på at ingen utenforstående har tilgang til å manipulere TPpay 

terminalen.  
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Kontaktinfo 

 

 

+47 982 50 170 
post@cencom.no 

 
 

Åpningstider: 
 

Drop-in service 
Mandag – Fredag: 08:00-20:00 

Lørdag, Søndag og helligdager: 10:00-14:00 
 

Butikk og kundemottak 
Mandag – Torsdag: 08:00-16:00 

Fredag: 08:00-12:00 og 12:30-16:00 
 

Teknisk 
Mandag – Torsdag: 08:00-16:00 

Fredag: 08:00-12:00 og 12:30-16:00 
 

Montering 
Mandag – Torsdag: 08:00-16:00 

Fredag: 08:00-12:00 og 12:30-16:00 
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Declaration of Conformity 
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Notater 
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