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Vis tekniker (bil) på kort 

1. Højreklik på teknikeren i WPA Plan 

2. Vælg VIS PÅ KORT 

3. Teknikerens bil vises på kortet med  

en bil. Farven angiver status på seneste 

opgave. 

4. Klik på bilen for at se information om tid,  

sted og hastighed 

5. Bilen markeres med ‘P’ hvis den holder stille 

Vis opgave på kort 

1. Højreklik på opgaven i WPA Plan 

2. Vælg VIS PÅ KORT (find nærmeste) 

3. Opgaven vises på kortet med et hus. Farven 

angiver opgavestatus. 

4. Klik på huset for at se beskrivelse, adresse 

og tid. 

 

Kom godt i gang med WPA Flådestyring 

Vis nærmeste tekniker 

1. Højreklik på opgaven i WPA Plan  

og vælg VIS PÅ Kort (find nærmeste) 

2. De tre nærmeste biler listes øverst til højre. 

3. Klik for at få dem vist på kortet 

Vis flere teknikere (biler) på kort 

1. Klik på fanebladet KORT. 

2. Vælg de teknikere eller afdelinger du vil se på 

kort i listen i venstre side 
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Kom godt i gang med WPA Flådestyring 

Brug kortet til bedre planlægning 

1. Søg på dagens eller ugens opgaver 

med status VENTER.  

2. Vælg VIS PÅ KORT i søgeresultatet.  

3. Opgaverne vises på kortet. Brug dette 

til at optimere planlægningen. 

 

Quick søgning 

1. Klik på FIND øverst i kortet for hurtigt at 

lokalisere et postnummer, en by eller en 

adresse 

1. Højreklik på teknikeren i WPA Plan  

og vælg VIS DAGENS RUTE, eller  

2. Gå til fanebladet KORT højreklik på 

teknikeren og klik på HISTORIK 

3. Vælg den ønskede periode ved at  

anvende ’skyderen’. 

4. I højre sidepanel vises ture pr dag med tid og km. 

Marker de ture, som ønskes vist på kortet.  

 

Se kørselshistorik på den enkelte tekniker (bil) 
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