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GPS-Spårsändare  - NorthTracker  

En GPS-tracker är en spårsändare som kommunicerar med satelliter, vilket gör det 

möjligt att följa positionen för enheten på en karta – direkt i en telefon, läsplatta och 

dator.  

GPS har vi haft i bilen långt tillbaka i tiden – för navigation – detta är något annat och 

ytterligare en dimension...  

 

Spårsändaren är en liten enhet. Det kan placeras i bilens OBDII-port eller på annan 

lämplig plats i fordonet. 

 

 

Två syften… 

Man tänker snabbt bara på stöld, försvinnanden och brott. Förutom dessa eventuella 

händelser representerar NorthTracker Körjournal fler användningsområden som 

logistik, trafikplanering samt en automatisk dokumentation över alla körningar enligt 

skatteverkets rekommendationer. Trygghet ingår alltid. 

 

Förutom själva enheten behövs ett 

simkort för datatrafiken. Sim-kort ingår 

vid leverans och kostnaden varierar 

beroende på tjänst.  

Priserna nedan inkluderar OBD-trackern. 

Önskas annan tracker blir kostnaden 

ytterst lite högre.. 



 

 

NorthTracker  - Körjournal tar bort risken för upptaxering för såväl företag som 

personal, körjournalen fungerar enligt Skatteverkets riktlinjer så att du kan ägna dig åt 

din kärnverksamhet. Se hur miljövänligt och ekonomiskt dina bilar har kört. Du kan 

spara upp till 20 % i drivmedel och sänka kostnaderna för service och reparationer.  

 

 

 

Du betalar endast per körjournal och månad och du slipper startavgifter och andra 

dolda kostnader. 

Enkel installation - det är bara att plugga in den förinställda GPS-enheten i fordonet 

och hantera körjournalen via webb och telefon. Du kan även följa fordonet i realtid på 

karta. Säker dataöverföringen genom tre GSM-nät i hela Europa. Dessutom lagras alla 

dina körningar i vår backuplösning i sju år - så länge som Skatteverket kräver. 

Lägg in så många trackers du vill på samma konto och följ dem samtidigt på en 

monitor… 

 

Produktbeskrivning 

Körjournalen dokumenterar alla körningar automatiskt via GPS så att varken företag 

eller anställda riskerar att upptaxeras i efterhand, samtidigt som du slipper den 

manuella hanteringen. 

 

• GPS-tracker med livstidsgaranti 

• Körjournal med eco-driving 

• Trafikledning med realtidsspårning 

• Stöldskydd med geofence-larm 

• Support via mejl och telefon 

• Mjukvara via webb och telefon 

 



 

 

Förutom själva enheten krävs att du betalar för datatrafiken i mobilnätet ( SIM-kort ) 

när spårsändaren skickar sina meddelanden.  

 

Installation av GPS-tracker i bilen 

Enheten är aktiverad vid leverans. Tryck försiktigt in enheten i bilens OBDII-port från 

vilken den tar ström. ODBII-porten återfinns oftast till vänster under ratten. Är GPS-

enheten i vägen går en kabel att beställa som gör att enheten kan placeras någon 

annanstans. Skulle inte det heller fungera har NorthTracker andra modeller för dold 

installation eller för inkoppling till ett cigguttag.   

 

Skapa konto 

Gå in på sp-ab.se/PRODUKTER/OM GPS SPÅRARE/INLOGGNING-KARTA och tryck 

på Logga in samt Registrera ny användare. IMEI-numret som efterfrågas finner du på 

GPS-enheten. Det kan ta någon dag innan fliken Körjournal är aktiverad.  

 

Första gången som inloggad 

1) Välj fliken Körjournal och uppdatera Vägmätarställningen.  
2) Under fliken Redigera tracker väljer du namn på enheten, förslagsvis fordonets 
registreringsnummer, samt färg på enhetens kartmarkör för att särskilja den från era 
andra bilar på kartan.  
3) Under fliken Konto lägger du till förarna och deras behörighet: 
• Administratören har full åtkomst till kontot 
• De med användarrättigheter kan endast se Realtidsspårning och Körjournal för de 

GPS-enheter som de har behörighet till, vilket väljs under ”Hantera tillgång till 
tracker” 

 

 

Realtidsspårning / Trafikledning 

Se bilarna med aktuell hastighet på karta. Det ger i sin tur möjligheten att effektivisera 

verksamheten genom minskade transporttider och bränsle, t.ex. genom att skicka den 

bil som är närmast kunden.  

 

Geofence 

E-post eller sms-larm skickas när enheten passerar säkerhetszonens gräns. Upp till 

fem zoner kan ritas per enhet och det är bra om zonen inte är alltför snäv för att 

undvika falsklarm. Larmmottagarnas telefonnummer och e-postadresser fyller du i 

under Larmmottagare.  

https://sp-ab.se/inloggning-gps/


 

 

Sms-kostnad tillkommer för sms-larm, dock inte för larm via e-post. Här har du 

möjligheten att dela med dig till kollegor, vänner eller grannar för samverkan och 

bättre koll i samband med stölder.. 

Åker du ofta från eller till olika platser, t.ex. Från kontor Till kund A så kan du sätta 

säkerhetzoner runt dessa. Då kommer de automatiskt med i Körjournalen under 

notering.   

 

Körjournal 

Välj mellan vilka datum du vill få ut Körjournalen. För varje körning kan du göra 

notering och markera om den är privat. Det går att tabba mellan noteringarna. Är 

resan markerad privat döljs adresserna i den utskrivna rapporten. Väljer du förare är 

den automatiskt inställd som förare tills annan förare väljs. Har du stannat för att t.ex. 

tanka kan du länka ihop den körningen med nästa genom att trycka på länken. I den 

utskrivna rapporten visas resan då som en körning.  

 

ECO-driving för ett billigare bilägande 

Här fyller du i uppskattad förbrukning, drivmedel och bränslekostnad. I rapporten får 

du ut hur bilen har körts vad gäller hårda inbromsningar, accelerationer och 

kurvtagningar. Dessa genereras en uppskattning i rapporten på hur mycket bränsle 

och kostnader som har sparats genom att köra miljövänligt. Utöver det tillkommer 

även besparingar i mindre bilslitage och ett bättre varumärke för din firma om bilen 

körs miljövänligt.  

 

Rapport 

När en rapport ska skrivas ut får du upp ett fönster med valmöjligheter. Rapporten 

skrivs med fördel ut i Excel-format där du kan bearbeta den ytterligare. 

 

Kartrutt 

Visar rutten på karta när grafisk överblick önskas för vidare analys av verksamheten.  

 

 

 



 

 

App 

Finns att ladda från AppStore och GooglePlay, sök efter ”NorthTracker”. 

       (klicka på bilden för din telefonversion) 

Körjournal 

Lägg in vägmätaravläsningar, noteringar om uppdrag, utfört arbete och privatresor.  

 

Geofence 

Markera ett nytt geofence på kartan eller stäng av och på de zoner du har.  

 

Map View 

Map View visar dina GPS-enheter i realtid. Klicka på en kartmarkör så visas en 

dialogruta med GPS-enhetens namn, senaste position med tid, hastighet, m.m. Tryck 

på long/lat-länken så får du en vägbeskrivning. 

 

Support 

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller något i funktionen som du tycker du 

saknar. 

 

 

 

 

 

 

Skattemyndigheten kräver dokumentation 

på förhållandet mellan privat- och tjänst för 

service- och polbilar. Genomför du elektronisk körjournal kommer både skattemyndighet och 

personal att bli glada över tid... 
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