
 

 

 

 

 

Körjournal by MiniFinder® 

Innebär din verksamhet frekvent bilkörning eller långa resvägar? Att föra körjournal 

manuellt är både svårt och tidskrävande. För biluthyrning, taxis, och andra 

verksamheter som behöver elektronisk körjournal, löser MiniFinder Zepto detta och 

mycket mer! 

 

 

Körjournal som går på autopilot 

Automatisk körjournal förenklar företagets verksamhet, 
bland annat fakturering, reseersättning och 
betalningshantering. 

All kördata kan presenteras i stärkande rapporter, vilket gör 
processen för beslutstagande mer effektiv. 

Allt detta och mycket mer, just det, på autopilot. 

 

Skriver ni körjournaler för hand? 

Med enkel matematik kan du räkna ut hur mycket tid och 
pengar du kan spara på att digitalisera körjournaler. 

Om det tar dig 10 minuter att skriva en körjournal varje dag 
så är det 50 minuter varje vecka. Det är ca 3,5 timmar i månaden per anställd. 

En digital körjournal från MiniFinder är nästan 4 gånger billigare per månad än att din 
anställd tar hand om det själv. 

Om det tar dig 10 minuter att skriva en körjournal varje dag så är det 50 minuter 
varje vecka. Det är ca 3,5h i månaden per anställd. 

En digital körjournal från MiniFinder är nästan 4 gånger billigare per månad än att din 
anställd tar hand om det själv. 

 

https://minifinder.se/tjanster/kategori/elektronisk-korjournal


 

 

Positionering i Realtid 

Du kan enkelt se fordonens exakta position i realtid via 

applikationen i en telefon, surfplatta eller en dator. 

GeoFence-larm 

Definiera ett område på kartan och få ett larm om något fordon lämnar 

ett avgränsat område. 

5 års garanti 

Våra produkter är tillverkade av högsta kvalitet. En MiniFinder skall 

hålla i många år framöver. 

Automatisk rapport 

Aktivera auto-rapport till din epost eller exportera körjournalen till PDF 

och Excell för vidare analys. 

Hastighetslarm 

Förhindra olyckor och skona miljön. Erhåll varning om överskriden 

hastighet med era fordon. 

Multi-kontroll 

Flera personer kan se vart fordonen befinner sig och konstant tillhanda 

uppdaterad status om fordonen. 

 

Förbättrat utbyte 

Ju fler bilar ni har i verksamheten desto bättre och effektivare administration skapar 

utbyte av fordonsflottan. 

Återkom gärna för ett offertförslag 
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