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Opsætning (Skyhost WebPortalen) 

1. Log på Webportalen med en bruger der har administrator rettigheder for webportalen. Det er ikke 

nok at være administrator for moduler. 

Opsæt forbindelsen til VD 

2. Naviger til Opsætning -> Konto: 
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3. Naviger til overskriften Integrationer -> Vejdirektoratet (klik på overskriften for at udvide): 

 

4. Sæt et flueben i tjekboksen, indtast jeres login oplysninger fra VD, test forbindelsen er ok, og tryk 

derefter på  for at gemme: 
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Opsætning af service e-mailadresse 

For at kunne modtage besked hvis noget ikke kan synkroniseres, og besked når nye jobs kommer fra 

JobManager, skal der tilknyttes service e-mailadresser (ellers vil hovedkontoens mailadresse modtage 

dem). 

5. Naviger til Opsætning -> Konto, ligesom forrige afsnit (se Opsæt forbindelsen til VD). 

6. Naviger til overskriften E-mail henvisninger (klik evt. på overskriften for at udvide): 

 

7. Skriv e-mailadresser i Service feltet, adskilt af semikoloner [ ; ]. 

Husk at trykke på Gem når du er færdig. 

Ønskes der ikke service emails når der kommer nye JobManager jobs, kan det slåes fra under indstillinger: 

8. I samme vindue, naviger til overskriften Integrationer -> Vejdirektoratet og vælg indstillingen ”Fejl”. 

Husk at trykke på  for at gemme: 
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Opsæt auto-godkendelse af spor 

Spor kan blive auto-godkendt: 

9. Naviger til Opsætning -> Konto, ligesom forrige afsnit (se Opsæt forbindelsen til VD) 

10. Naviger til overskriften Integrationer -> Vejdirektoratet 

11. Vælg tidsinterval eller manuelt. Husk at trykke på  for at gemme: 

 

a. OBS! Vælges ”manuelt”, skal I selv ind at godkende sporene på Vejdirektoratets 

hjemmeside (med samme login-oplysninger som i opsætningen ovenfor): 

https://tracking.vd.dk/job-viewer 

Opsæt trackere der skal synkronisere til VD 

12. Naviger til Opsætning -> GPS-Trackere: 

 

  

https://tracking.vd.dk/job-viewer
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13. Vælg køretøjstype og input: 

 

14. Aktiver integration for Vejman: 

 

15. Husk at trykke på Gem-knappen i toppen: 
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Udførelsen (Skyhost Webportalen) 

Geotags 

Har I brug for at tage geotags (geografisk fotodokumentation), skal I aktivere Geotag-modulet for jeres 

brugere. Se billedet nedenfor hvordan modul-rettigheder aktiveres. 

Automatisk overførsel af JobManager jobs 

Kort tid (op til 15 min.) efter integrationen er aktiveret, vil JobManager jobs blive oprettet i Skyhost. 

Og fremtidige nye jobs vil også automatisk blive oprettet i Skyhost. 

Tildel job til medarbejdere 

Hvis du har adgang til mailadressen der er sat som service mailadresse, vil du få besked om nye jobs der 

skal tildeles. 

1. Log ind på en bruger med Jobs administrator rettigheder: 

a. Hvis I ikke har brugere med Jobs-rettigheder skal I først logge på med en administrator og 

aktivere rettighederne:  
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2. Der er mange måder at finde et jobkort. Her er vores anbefaling i denne sammenhæng: 

Tildel job gennem kontrolpanel 

3. Naviger til Jobs -> Kontrolpanel 

 

4. Under overskriften ”Jobs oversigt”, klik på linket for jobs uden udfører: 

 

5. Alle de nye jobkort der mangler udfører vil fremgå af denne liste. Dobbelt-klik på linjen for 

jobkortet du ønsker at redigere – eller tryk på -ikonet. 
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Tildel job gennem manuel søgning på jobkort listen 

6. Naviger til Jobs -> Jobkort: 

 

7. Vælg evt. filtrering på ”ikke tildelt” i menuen og eller søg på teksten ”VD JobMan”: 

 

8. Dobbelt-klik på linjen for jobkortet du ønsker at redigere – eller tryk på -ikonet. 
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Tildel udfører(e) til job 

9. Under fanebladet Detaljer -> overskriften Modtagere, vælges brugere der skal tildeles. Husk at 

trykke på -ikonet efter valg af hver bruger: 

 

10. Husk at skifte status til Tildelt når jobbet skal blive synligt for udføreren(e) i Jobs-appen: 
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Udførelsen (Skyhost Jobs Appen) 

For at kunne bruge Skyhost Jobs appen, skal brugeren have Jobs rettigheder (se tidligere afsnit for hvordan 

man får modul-rettigheder). 

1. Fra Skyhost Jobs appen kan man finde jobkortet man vil stemple ind på, når arbejdskørslen startes: 
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2. Her bliver man tilbudt at vælge hvilket køretøj man sidder i (det kan slås fra under appens 

indstillinger), eller fortsætte i det man sidder i. Det kræver at Skyhost GPS appen er installeret: 

   

3. Hvis der vælges skift køretøj, vælges køretøjet du gerne vil køre i: 
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4. Når arbejdskørslen afsluttes, stempler man ud i Skyhost Jobs appen: 

   

 

Tag geotag på farten 

Har I brug for at tage geotags under arbejdskørslen, skal I bruge Skyhost Geotag appen. Se den 

selvstændige vejledning for appen på webportalen.  

https://www.skyhost.dk/vejledninger-til-apps/
https://www.skyhost.dk/vejledninger-til-apps/
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Godkendelse (Webportalen) 

Kørsler 

1. For at rette og slette ukorrekte kørsler - eller oprette glemte kørsler, skal du logge ind på en bruger 

med Jobs administrator rettigheder. 

2. Åben jobkortet der skal administreres VD-kørsel på, og naviger til kørselsfanebladet: 

 

3. For at se eller administrere en eksisterende rute, skal I trykke på -ikonet. 

4. Hvis I har glemt at stemple ind mens I kørte, kan I trykke på -ikonet for at oprette en ny rute. 

5. Status kolonnen viser i øvrigt om ruten er blevet eksporteret til vejdirektoratet, om ruten er blevet 

ændret siden sidste synkronisering, eller om eventuelle fejl i synkroniseringen. 
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6. Er ruten evt. forkert registreret, kan I rette køretøj, bruger, jobkort, eller tidspunkterne i menuerne 

eller ved at trykke på et punkt på ruten: 

 

7. Husk at trykke på  for at gemme. 

8. Er ruten overflødigt registreret, kan I slette den ved at trykke på -ikonet. 

Geotags 

For at I kan administrere geotags, skal I logge ind på webportalen med en bruger med tilstrækkelige Geotag 

rettigheder. Se den selvstændige vejledning for administration af geotags på webportalen. 

Geotags bliver synkroniseret til Vejdirektoratet, så længe de er tilknyttet til et job der har et link til JobMan. 

https://www.skyhost.dk/vejledninger-til-apps/

