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TIS-Web Startguide 
Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, 
ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata.  
För mer detaljerad information se manualerna som finns på www.vdo.se/tisweb och 
den inbyggda hjälpfunktionen i TIS-Web, det finns även några instruktionsfilmer som 
visar hur du använder TIS-Web. Många återförsäljare erbjuder även hjälp med att 
kopiera kort och färdskrivare i deras lokaler.  
 
Överföring av data till TIS-Web   
Det finns många sätt att föra över data till TIS-Web, bilden nedan visar några olika 
alternativ. Från och med 2009 går det även att fjärravläsa (GPRS/WLAN) fordon och 
förarkort och få in informationen direkt till TIS-Web kontot. Kontakta din återförsäljare 
eller se www.vdo.se för mer information. 

 
 
Fjärrnedladdning GPRS, DLD WR (DTCO 1381 Version 1.3a eller senare) 
 
 

http://www.vdo.se/tisweb
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Logga in 
Öppna Internet Explorer och gå till www.vdo.se välj ”Länkar” och sen ”Logga in på 
TIS-Web”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ett nytt fönster öppnas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skriv in dina 
användaruppgifter och 
klicka på ”Inloggning” 

http://www.vdo.se/
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Du är nu inloggad och en informationssida visas. 

 
 
Vagnparksinformation: Information om antal förare och fordon i systemet, antal 
uppladdade filer från förarkort och fordonsenhet(FE) och användarnivå på kontot 
 
Versionsinformation, giltighetstid för TIS-Web och meddelandefält. I fältet 
”Meddelande” kan viktig information presenteras om t.ex. kommande uppdateringar. 
 
Meny för att komma åt den inbyggda hjälpen, ändra lösenord för användaren och 
logga ut från TIS-Web. 
 
Klicka på knappen för att gå vidare till TIS-Web tjänsten. 
 
Första gången du loggar in på kontot behöver du även acceptera dataskyddsavtalet. 
Klicka på rutan nere till vänster och välj sen fortsätt. 
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Anpassning av din dator till TIS-Web. 
 
Första inloggning till TIS-Web med Windows 7 och Internet Explorer 8, 32-bitar. 
 
Logga in med administratörsrättigheter. 
Högerklicka på ikonen 
för internet explorer, 
högerklicka på Internet Explorer 
och välj: 
”Kör som administratör” eller eng. 
”Run as administrator”. 
 
 
 
 

Viktigt! 
Du behöver installera komponenter på din dator för administrering av tjänsten. 
Börja med att öppna www.dtco.vdo.com och installera: 
Microsoft Visual C++2005 runtime, finns i rullisten ”Software/updates”. 
 
När du öppnat inloggningssidan till TIS-Web,  
https://www.my-fis.com/fleetservices/default.aspx kan du ange den sidan som säker 
sida under internetalternativ 
 
Klicka på pilen vid verktyg 
(uppe till höger på skärmen) 
välj Internetalternativ. 
 
 
Välj ”Security”och den gröna bocken. 
Klicka på ”sidor” (Sites). 
Ange inloggningssidan som säker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dtco.vdo.com/
https://www.my-fis.com/fleetservices/default.aspx
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Installation av programkomponenter 
Första gången du loggar in på en dator kommer TIS-Web att hämta hem 
programkomponenter till din hårddisk för att tjänsten skall fungera. För att installera 
komponenterna behöver du administratörsrättigheter på datorn (en mapp 
C:\VKISClnt skapas). Detta är oftast inga problem på en vanlig hem-PC men är 
datorn ansluten till ett företagsnätverk kan du behöva kontakta den som är IT-
ansvarig. Se föregående sida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Installation av komponenter påbörjas 

 
 
Om installationen inte påbörjas och du får ett ”felmeddelande”: 

Ett informationsfönster visas 
Tryck på ”Ja” för att fortsätta, exemplet till vänster 
eller ”Nej” enligt exemplet nedan. 

Om det uppstår problem. 
Beroende på 
säkerhetsinställningar och 
behörighet på datorn startar 
inte nedladdningen 
automatiskt, följ då 
anvisningarna nedan. 

Tryck på ”OK” och titta efter 
den gula länken i toppen på 
fönstret. 
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Klicka på den gula listen och välj ”Installera ActiveX-kontrollen…” 

 
Bekräfta(Ja/installera) på eventuella frågor för att fortsätta. Du kan behöva klicka på 
TIS-Web knappen igen efter att installationen är klar. Fler varningar kan dyka upp 
första gångerna du använder TIS-Web klicka då på dessa på samma sätt och välj 
installera. 
 
Du är nu inloggad på TIS-Web och kan börja ladda upp information. På efterföljande 
sidor beskrivs funktionerna i TIS-Web kortfattat. Vill du ha en mer detaljerad 
förklaring se TIS-Webs hjälpfunktion (engelska). 

 
 

Den inbyggda hjälpfunktionen öppnar 
automatisk det avsnitt som du har 
öppet i TIS-Web. Är du i menyn 
”Rapporter” i TIS-Web visas 
hjälpavsnittet om hur du skapar och 
tolkar rapporter. 
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TIS-Web 
Funktionerna i TIS-Web är uppdelade på 5 olika flikar: 

1. Överför: Används för att ladda upp data till TIS-Web. 
2. Arkivhantering: Administrera förare, fordon och platser. Hämta tillbaka 

uppladdade filer till din dator. Visa arbetstider och information om uppladdade 
filer mm. 

3. Rapporter: Skapa rapporter om förare och fordon. 
4. Förartillgänglighet (endast i nivå guld): Beräkna kvarvarande körtid för 

förare (t ex daglig körtid, per vecka). 
5. Inställningar: Användarinställningar och systeminställningar för TIS-Web. 

 
 

Överför 
Klicka på en av knapparna för att föra över data från: 
Förarkort: Kopierar förarkort i kortläsaren. (kom ihåg att installera drivrutiner) 
Downloadkey: Överför filer direkt från en ansluten Downloadkey 
Diagramanalyserare: Registrera information från ett analogt diagramblad via 
tangentbord eller ett inläsningsverktyg för diagramblad. 
Dator: Ladda upp filer från en mapp på din dator. 
 
TIS-Web registrerar automatisk alla förare och fordon från uppladdade förarkort och 
fordonsfiler. 
 

 
 

Påminnelse listan visar när nästa kopiering från förarkort och 
fordon bör göras. Grundinställningen är var tredje vecka från 
förarkort och var tredje månad från fordon. Inställningen kan 
ändras i fliken ”Inställningar”. 
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Överföring från hårddisk och Downloadkey 
Klicka på en av överföringsknapparna (Dator eller Downloadkey) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Överför förarkort 
Klicka på knappen förarkort, sätt sen i kortet i kortläsaren. 
 

           
 

 

Nya filer som är klara att laddas 
upp till TIS-Web. 

Filer som redan finns på TIS-Web. 
(TIS-Web sparar en loggfil på din 
hårddisk med alla filer som redan 
har laddats upp på TIS-Web)  
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Arkivhantering 
Arkivhanteraren visar information från uppladdade förarkort- och fordonfiler. 
Du kan bl.a. se arbetstider(Körtid, annat arbete, tillgänglighet, vila), om det saknas 
data från fordon eller förare, hantera påminnelser, hämta tillbaka filer till din dator 
(t.ex. vid ett företagsbesök från Polismyndigheter) och hantera förare och fordon. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arkiv enligt lag visar om det filen är skadad och om det saknas data från vissa 
perioder. 
Om det finns skadade filer(signaturfel) visas det med    . Prova att kopiera 
färdskrivaren/förarkortet igen. 

 

Se förare/fordon 

Välj plats, sök förare 

Förare- och fordons 
lista, klicka och välj 

Funktionsknappar 
Arkiv enligt lag 
Påminnelser 
Arbetstid 
Företagsdata 

Saknade dagar (luckor) uppstår om 
förarkorten inte kopieras tillräckligt ofta.  
Nedan: lucka mellan 9 feb tom 18 mars 

Klicka på ”Hämta” för att 
hämta ner filer från TIS-Web 
till din dator 
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Påminnelser 
Med fliken påminnelser kan du få översikt över kommande föreslagna kopieringar av 
förarkort och fordon, du kan även schemalägga planerade datum för kopiering. Tryck 
på ”Ändra” om du vill planera in ett speciellt datum. 

 
 

Arbetstid 
Här visas förarnas arbetstid. Dagar markerade med mörkblått i kalendern är 
arbetsdagar, genom att föra muspekaren över dagarna visas den valda förarens 
arbetstid.  

 
 

Med ”Skapa händelse” kan du lägga 
in semester, sjukledig eller andra 
speciella händelser i förarens 
schema eller t.ex. verkstadsbesök om 
du har valt fordon. 
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Högerklickar du på en månad (här juli) så finns en genväg till att skapa två stycken 
rapporter. 
Föraraktivitetsprotokoll: En rapport på förarens arbetsdagar under månaden. 
Föraröverträdelser: Visar förarens överträdelser mot kör- och vilotidslagen. 

 
 
Markerar du en dag eller en månad och trycker på öppna 
Visas förarens körtider, klicka på diagram för att presentera vald arbetsdag som ett 
analogt diagramblad. 

 
 
Klicka på ”Översikt” för att komma tillbaka till förarens arbetsschema. 
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Företagsdata 
Med knappen företagsdata kommer du meny för att administrera och hantera förare, 
fordon och platser. Du kan ändra skapa fler platser för att strukturera företaget, ändra 
plats/arbetsort på förare och fordon samt skapa förar- och fordonsgrupper. Obs! En 
del av funktionerna är bara tillgängliga i nivå Guld. 

 
 
Markera en förare eller fordon och tryck på ”Ändra” för att redigera information om 
föraren. Vill du ändra förarens plats klickar du på orten och väljer en annan ur listan 
som kommer fram. Tryck sen på spara. Fler platser/orter skapar du i menyn ”Platser 
till vänster. 
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Skapa ny plats/ort 
Klicka på ”Platser” och sen ”Ändra”. 

 
 
Fyll i information om den nya platsen/orten och tryck sen på spara. Den nya platsen 
kan sen tilldelas förare och fordon. 
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Rapporter 
Med rapportfunktionen kan du skapa rapporter på förare och fordon som du sen kan 
skriva ut eller exportera till andra format t.ex. Word eller Excel. Alla rapporter skapas 
på samma sätt: 1. Välj typ av rapport -> 2. välj plats eller förare -> 3. välj 
tidsperiod -> 4. tryck på generera för att skapa rapporten. För mer information om 
respektive rapport se hjälpfunktionen i TIS-Web. 
 

 
 
Vill du välja någon/några speciella förare och inte göra en rapport på alla förare som 
är tilldelade till en plats väljer du alternativet ”Valda förare” och sen ändra val. Du kan 
sen välja exakt vilka förare du vill ha med i rapporten. Välja/ta bort förare gör du med 
pilknapparna. 
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Rapporten 
Den färdiga rapporten visas i ett nytt fönster. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Med skrivarknappen skrivs rapporten ut 

 Med export knappen kan du exportera rapporten till andra format. 

Med pilknapparna byter du till nästa sida eller hoppar till den sista sidan. 
 Klicka på det röda krysset för att stänga rapporten och återgå till rapportmenyn 
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Förartillgänglighet 
Används för att beräkna förares återstående körtid 
Funktionen är bara tillgänglig i nivå Guld. 

 
 
Välj förare och tryck på beräkna. Förarnas kvarvarande körtid idag och denna vecka 
presenteras. 
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Inställningar 
Menyn inställningar behöver du i vanliga fall inte använda. Här kan du t.ex. ställa in 
”standard mappar”, ställa in hur okända förare och fordon skall hanteras, tilldela 
specifika platser till användare och välja vilka datablock från färdskrivaren som måste 
vara med. För mer information se den inbyggda hjälpen i TIS-Web. 
 

 
 

 
Logga ut 
För att logga ut klickar du på ”Växel” uppe i det högra hörnet, du kommer då tillbaka 
till informationssidan. Klicka sen på ”Logga ut”. 
Övrig info. 
TIS-Web loggar automatiskt av en användare som har varit inaktiv i 15 min. 
Misslyckas du med att logga in efter tre försök måste du vänta 20 min innan du kan 
logga in från samma dator igen. 
 
Systemkrav 

 


