
Installation via modulen Min Bil -
Förmånsbilsförare

Sammanfattad beskrivning 
elektronisk körjournal
● För att nedan instruktioner ska fungera krävs det en fysisk
hårdvara från TelliQ. Saknar du detta, vänligen prata med
din administratör.
● En hårdvara installeras i det aktuella fordonet via fordonets
diagnostikuttag.
● Funktionen är så kallad plug n play och kräver ingen
förkunskap av föraren. Med varje hårdvara följer en kort
instruktion om hur man kommer igång.



● För att komma igång så 
behöver du ett användarkonto 
hos TelliQ, det får du via ett 
aktiveringsmail från TelliQ.

● Klicka på Aktivera konto 
och fyll i dina uppgifter.

● Ladda ner appen TelliQ Fleet
från App Store eller Google Play. 

● Öppna upp appen TelliQ Fleet
och logga in med dina 
inloggningsuppgifter; 
mailadress och valt lösenord.



● Klicka i och godkänn 
behandlingen av personuppgifter 
och tryck sedan OK.

● Öppna modulen Min Bil 
för att installera din nya 
enhet.

● Tillgängliga enheter för er 
organisation kommer att listas 
under Fordon. Välj den enhet 
som du fått tilldelad.



● Sök upp enheten genom att skriva IMEI-numret i sökrutan 
alternativt scanna QR-koden på baksidan av enheten.

● Du får nu frågan om du vill sättas som 
förare på aktuell enhet. Välj ”Ja” om det 
gäller din förmånsbil.



● Skriv in bilens 
registreringsnummer tex. ABC123.

● Skriv in bilens aktuella 
mätarställning, anges i km.

● Välj fordonstyp Förmånsbil.



● Ställ in hur du vill att dina nya resor 
ska registreras. Välj mellan Tjänst, Privat 
eller efter arbetstidsschema.

● Här kan du ställa in mellan vilka 
klockslag som dina resor ska 
registreras som tjänst.

● Nu är installationen av din TelliQ-
enhet klar och dina resor kommer nu 
att registreras automatiskt. 
Via appen TelliQ Fleet kan du 
redigera din körjournal och ta ut en 
sammanställning samt rapportera 
din månadsrapport.

Installerat 
och klart!

Frågor eller funderingar? 
Kontakta TelliQ
kundcenter.
Kundcenter@telliq.com
0589-12370


