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Rejsekort Anonymt

(voksen og barn)

Mulighed for at optjene 
mellm/lav rabat

Man kan IKKE få en
tank-op-aftale

Mistes kortet, mister 
kunden pengene på kortet

Rejsekort Flex

(voksen, barn, 
hund og cykel)

Kan deles med andre, 
og der kan tages med-
rejsende med på kortet.

Mulighed for at optjene en 
mellem rabat

Mulighed for tank-op-aftale

Rejsekort Personligt

(voksen, barn, handicap, 
pensionist og ung)

Kan kun bruges af kort-
indehaveren, men der kan 
tages medrejsende med på 
kortet.

Mulighed for at optjene 
højeste rabat

Mulighed for tank-op-aftale

39

Korttyper
•	 Rejsekort er en elektronisk billet og et  

betalingsmiddel
•	 Når rejsen afsluttes, beregnes prisen for rejsen på 

baggrund af de informationer om fx. kundetype, 
rabattrin mv., der ligger på kortet.



3

KORTTYpER

Rejsekort Anonymt

(voksen og barn)

Mulighed for at optjene 
mellm/lav rabat

Man kan IKKE få en
tank-op-aftale

Mistes kortet, mister 
kunden pengene på kortet

Rejsekort Flex

(voksen, barn, 
hund og cykel)

Kan deles med andre, 
og der kan tages med-
rejsende med på kortet.

Mulighed for at optjene en 
mellem rabat

Mulighed for tank-op-aftale

Rejsekort Personligt

(voksen, barn, handicap, 
pensionist og ung)

Kan kun bruges af kort-
indehaveren, men der kan 
tages medrejsende med på 
kortet.

Mulighed for at optjene 
højeste rabat

Mulighed for tank-op-aftale

39

Korttyper
•	 Rejsekort er en elektronisk billet og et  

betalingsmiddel
•	 Når rejsen afsluttes, beregnes prisen for rejsen på 

baggrund af de informationer om fx. kundetype, 
rabattrin mv., der ligger på kortet.

Rejsekort Personligt

(Voksen, barn, handicap, 
pensionist og ung)

Mulighed for at optjene
højeste rabat

mulighed for tank-op-aftale

OBS Kunder kan ikke checke medrejsende ind
i busser med selvbetjening (som i Aarhus)

Rejsekort Flex

(Voksen, barn, 
hund og cykel)

Mulighed for at optjene
en mellem rabat

mulighed for tank-op-aftale
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Ved check ind trækkes en forudbetaling fra kundens rejsekort.

Ved check ud beregnes prisen for rejsen. Differencen mellem forudbetaling og rejsens 
pris trækkes fra rejsekortet, hvis rejsen har kostet mere end forudbetalingen. Har rejsen 
kostet mindre end forudbetalingen, sættes differencen tilbage på kundens rejsekort. 

• Ved prisberegning indregnes, som hovedregel, en mængderabat for hver rejse
kunden foretager. Dvs. at jo mere kunden rejser, jo højere et rabatniveau får
kunden. Prisen vil dog variere afhængig af rejsetidspunkt og, i nogle tilfælde, af
kundetypen. Et prisområde kan også vælge takster som er uafhængig af antal rejser.  
Der optjenes dog altid på mængderabattæller.

• Princippet for beregning af rejsens pris er baseret på afstanden målt i antal zoner i lige 
linje, mellem det sted, hvor kunden checker ind og og det sted, hvor kunden checker ud.

• Reglen om betaling for fjernest-liggende zone bortfalder ved rejser på rejsekort. Ved 
udstedelse af en kontantbillet på rejsekortudstyret gælder reglen dog stadig.

REJSEREgLER fOR REJSER på REJSEKORT
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Chaufførkonsollen er dit vigtigste 
arbejdsredskab. Du skal bl.a. bruge 
den i forbindelse med:

•	 Log in og log ud
•	 Check ind ekstra
•	 Linje- og tur-håndtering
•	 Salg af enkeltbilletter
•	 Udskrivning af kvitteringer og 

salgsrapporter

iNTROdUKTiON - hvAd KAN chAUfføRKONSOLLEN BRUgES TiL?

chaufførkonsollen bruges  
i forbindelse med

• Log ind og log ud
• Linje- og turhåndtering
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BETJENiNg Af chAUfføRKONSOLLEN - dE vigTigSTE pRiNcippER

5

 


 





 

 




 




 





 

 




 




Ikke mulig

Er valgt

Tryk her

eller her

Tryk direkte på skærmen for at betjene chauffør-
konsollen. Følgende gælder baggrundsfarverne i 
felterne på skærmen.

      Hvid viser de menu-muligheder, der kan 
vælges imellem. Tryk direkte på den ønskede 
funktion.

      Grå eller blå viser, at menuen ikke kan
      vælges.

      Gul viser den valgte menu på de nederste 
4 taster og viser en foreslået mulighed i fx. linje- 
eller tur-valg (du skal ikke nødvendigvis bruge den 
foreslåede mulighed).

Tryk her

Ikke mulig

Ikke mulig

Er valgt

5

piletaster
justerer lysstyrken
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Trådløst netværk
WIFI




 





 


NT

Busgarage
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Sammenhæng mellem chaufførkonsollen, 
kortlæsere i bussen og Wi-fi (1/2)

Data opdateres automatisk mellem det centrale 
rejsekort-system, garageanlægget, chaufførkonsollen 
og bussens kortlæsere, når bussens hovedafbryder 
tændes og slukkes.

Central rejsekortserver

SAMMENhæNg MELLEM KONSOL, KORTLæSERE Og Wi-fi

Opdatering tager ca. 5 min.
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SAMMENhæNg MELLEM KONSOL, KORTLæSERE Og Wi-fi

7

Sammenhæng mellem chaufførkonsollen, 
kortlæsere i bussen og Wi-fi (2/2)

Eksempler på data der  
automatisk sendes til og  
fra chaufførkonsollen:

•	 Permanente eller langvarige 
ændringer til eksisterende  
køreplaner

•	 Ændringer til stoppesteder på  
eksisterende ruter

•	 Opdatering af chaufførlister
•	 Takstændringer
•	 Økonomisk data som fx. salg af 

enkeltbilletter

Eksempler på data der  
automatisk sendes til og fra  
bussens kortlæsere:

•	 Lister over spærrede rejsekort
•	 Opdaetringer af diverse  

ændringer foretaget af 
kunderne som fx. check ind, 
check ud og tank-op

enkeltbilletter

Opdateringer af diverse

Opdatering tager ca. 5 min.

Opdatering tager ca. 5 min.
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chAUfføRKONSOL START Op
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Chaufførkonsol start op 1-4

8

    









 

 



 

 


Starter du bussen et sted uden wi-fi, 
kan der komme en fejlmeddelelse - tryk 
“OK” alligevel.  

Meddelelsen kommer, fordi konsollen 
ikke har wi-fi-forbindelse.

8

chAUfføRKONSOL START Op
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Log ind med chaufførnummer

Chaufførnummer:

Adgangskode:

Tast chaufførnummer eller hold chaufførkort hen på Det Blå Punkt

3. Tryk på adgangs-
kodefeltet for at 
indtaste koden

1. Tryk på chauffør-
nummer-feltet 
for at indtaste 
chaufførnummer

2. Tastaturet 
fremkommer. 
Indtast dit 
chauffør-nummer 
og tryk på “Enter”

3. Tastaturet frem-
kommer. Indtast din 
adgangskode på 4 
cifre og tryk på “Enter”

.

4.

12

LOg iNd MEd chAUfføRNUMMER
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Linjevalg

11



    










 











 


 



 





 



 





Tryk på den linje du 
skal køre. Skærmen 
foreslår en tur. Husk 
at tjekke, om det er 
den rigtige.

Brug pilene til at 
bladre frem til den 
korrekte linje, hvis 
det ikke er den 
rigtige, der er 
foreslået. Tryk på 
skærmen for at 
vælge.

LiNJEvALg
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Turvalg
Tryk på den tur 
du skal køre. 
Skærmen 
foreslår en tur. 
Husk at tjekke, 
om det er den 
rigtige.
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Brug pilene til 
at bladre frem 
til den korrekte 
tur, hvis det ikke 
er den rigtige, 
der er 
foreslået. Tryk 
på skærmen for 
at vælge.

TURvALg
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TUR i AUTOMATiSK STOppESTEdSvALg
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deaktiver gpS ...................................................................... side 18
Kørsel uden gpS-forbindelse - manuelt stoppestedsvalg .. side 19
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OMKøRSEL
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Spring stoppested over - omkørsel
Hvis du skal ud på en omkørsel eller lignende, kan du komme ud for, at du skal springe 
et stoppested  over. Det skal du gøre manuelt ved at følge vejledningen på de 
kommende sider.

3 gode huskeregler til manuel linjevalg og turvalg

1. Ved afgang fra endestation.  
Husk at tjekke, om du har valgt den rigtige tur og tryk herefter “Afgået”. 

2. Undervejs på turen.  
Skift stoppesteder med “Ankommet” og “Afgået”. 

3. Ved endestation.  
Vælg ny tur. Kortlæserne virker KUN, hvis der er valgt en tur.

OMKøRSEL
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dEAKTivER gpS

49
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Deaktiver GPS (1/2)
Når du trykker på 
knappen bliver 
baggrunden grå

Skal du ud på en omkørsel, springe et stoppested 
over eller mister GPS-forbindelsen, skal du altid 
starte med at deaktivere GPS.
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dEAKTivER gpS

50
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Deaktiver GPS (2/2)

Du behøver ikke trykke på “OK”. Den skifter 
automatisk til mauel position.

Bemærk

50



   

   


manuel position.
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KøRSEL UdEN gpS-fORBiNdELSE - MANUELT STOppESTEdSvALg

39

53




























47

Kørsel uden GPS-forbindelse
Tur i manuelt stoppestedsvalg (3/3)

KøRSEL UdEN GPS-FORBiNdELSE - MANUELT STOPPESTEdSVALG
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Ankommet
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Kørsel uden GPS-forbindelse
Tur i manuelt stoppestedsvalg (2/3)KøRSEL UdEN gpS-fORBiNdELSE - MANUELT STOppESTEdSvALg
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Springe stoppested over 
undervejs på rute (1/2)

Kørsel uden GPS-forbindelse

2. Tryk på 
næste 
stoppested

3. Tryk på 
Ankommet

Ankommet

1. Vi er på vej mod næste 
stoppested. Der står ingen kunder  
der skal af eller med bussen, så vi 
springer stoppestedet over

48

Spring stoppested over undervejs
Kørsel uden GPS (1/2)

GPS er slået fra, så turen 
skal håndteres manuelt

SpRiNg STOppESTEd OvER UNdERvEJS - KøRSEL UdEN gpS
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41

Spring stoppested over undervejs
Kørsel uden GPS (2/2)

73

Springe stoppested over 
undervejs på rute (2/2)                                  

Kørsel uden GPS-forbindelse

4. Stop-
tegnet 
vises og 
bussen er 
fremme

3. Teksten er skiftet 
til Afgået

49

Spring stoppested over undervejs
Kørsel uden GPS (2/2)

5. Teksten er skiftet til 
“Afgået”

SPRiNG STOPPESTEd OVER UNdERVEJS - KøRSEL UdEN GPS
SpRiNg STOppESTEd OvER UNdERvEJS - KøRSEL UdEN gpS
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Aktiver GPS

Der skal ikke
trykkes ”OK” –
skifter automatisk 
til aktiv position

GPS signalet 
skifter til grønt

50

Aktiver GPS AKTivER gpS



Når du aktiverer 
“Forsinkelse” 
betyder det, at 
rejsen på 
ind-checkede 
Rejsekort kun 
bliver beregnet 
efter afstand og 
ikke, efter tid. Du 
skal huske at 
deaktivere 
knappen, når der 
ikke længere er 
en særlig 
forsinkelse. 

62

Forsinkelse
Bruges kun ved ekstraordinære 
forsinkelser som er udmeldt fra NT 
eller entreprenør

26

fORSiNKELSE

Forsinkelses-
knappen og
check ind ekstra
må ikke bruges!
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Lås konsol ............................................................................side 28
chaufførskift ........................................................................side 30
Log ud ................................................................................... side 32

LåS KONSOL
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Hovedmenu - lås konsolLåS KONSOL
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Hovedmenu - lås konsol

Chaufførnummer:

Adgangskode:

Tast adgangskode
Tryk ESC for chaufførskift

Hvis det 
er samme 
chauffør,  
så tast 
adgangskode 
for at 
genåbne 
konsollen.

LåS KONSOL
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Hovedmenu - chaufførskift
Kopi af salgsopgørelsen laves ved at trykke på printer-
ikonet i øverste linje umiddelbart efter den automatiske 
udskrivningTryk på 

“chaufførskift”, når 
du forlader 
bussen, og en 
anden chauffør 
skal overtage den. 
Der udskrives 
automatisk en 
salgsopgørelse. 

Den valgte linje/
tur bliver stående. 

chAUfføRSKifT
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Chaufførskift

Chaufførnummer:

Adgangskode:

Tast chaufførnummer eller hold chaufførkort hen på Det Blå Punkt

chAUfføRSKifT
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LOg Ud
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Hovedmenu - log ud

Tryk på “Log ud” 
når du kommer 
tilbage til garagen 
for at parkere 
bussen. Der 
udskrives 
automatisk en 
salgsopgørelsen. 
Kopi af 
salgsopgørelsen 
laves ved at trykke 
på printer-ikonet i 
øverste linje.

.
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Hovedmenu - log ud

Tryk på “Log ud” 
når du kommer 
tilbage til garagen 
for at parkere 
bussen. Der 
udskrives 
automatisk en 
salgsopgørelsen. 
Kopi af 
salgsopgørelsen 
laves ved at trykke 
på printer-ikonet i 
øverste linje.
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LOg Ud
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Log ud

1. Tryk “Ja” hvis du 
vil afslutte din vagt 
og logge ud.

2. Tryk “Nej” hvis 
du fortryder. Det 
kan fx. være, hvis 
du har taget 
hovedafbryderen 
for at rette en 
dørfejl og 
efterfølgende skal 
fortsætte kørslen.
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chAUfføRKONSOLLEN - vigTigE fUNKTiONER
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Øverst på skærm
IFS-FM må ikke 
benyttes. Wi-fi 
forbindelse, 
printer, GPS, 
kortlæsere, fejl, 
hjælp samt tid og 
dato må gerne 
benyttes.

chAUfføRKONSOLLEN - vigTigE iNfORMATiONER
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chAUfføRKONSOLLEN - vigTigE fUNKTiONER
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Der er tre typiske fejl, som du skal kende til:

•	 GPS fungerer ikke  og skal derfor håndteres manuelt. GPS ikonet vil 
skifte farve til grå.

•	 Manlende kommunikation til kortlæser. Tjek om kortlæseren er defekt 
og evt. skal udskiftes. Kortlæser-ikonet vil have en rød streg på tværs.

•	 Printerfejl. Tjek altid om der mangler printerpapri og om rullen er  
strammet op. Printer-ikonet markeres med et rødt kryds
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Der er tre typiske fejl, som du skal kende til:

•	 GPS fungerer ikke  og skal derfor håndteres manuelt. GPS ikonet vil 
skifte farve til grå.

•	 Manlende kommunikation til kortlæser. Tjek om kortlæseren er defekt 
og evt. skal udskiftes. Kortlæser-ikonet vil have en rød streg på tværs.

•	 Printerfejl. Tjek altid om der mangler printerpapri og om rullen er  
strammet op. Printer-ikonet markeres med et rødt kryds

Manglende kommunikation til kortlæser. Genstart kortlæser (se s.e 55).
Tjek om kortlæseren er defekt og  evt. skal udskiftes.
Kortlæser-ikonet vil have en rød streg på tværs.

chAUfføRKONSOLLEN - vigTigE fUNKTiONER
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Uret angiver den korrekte dato og den korrekte tid. Er der 
fejl i dette, skal du kontakte driftsleder/trafikvagt hos din 
arbejdsgiver.
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chAUfføRKONSOLLEN - vigTigE fUNKTiONER
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Voksen pers
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chAUfføRKONSOLLEN - vigTigE fUNKTiONER
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4. “Telebus” 
knappen benyttes 
ikke

20

chAUfføRKONSOLLEN - vigTigE fUNKTiONER
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Indstilling af lyd

Lydniveauet på 
chaufførkonsollen 
kan indstilles her. 
Menuen giver ikke 
mulighed for at 
ændre lydniveauet 
for kortlæserne

iNdSTiLLiNg Af LYd
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Indstilling af lyd

2. Tryk på 
“Lydstyrke” for 
at ændre 
lydstyrke

1. Tryk på 
denne tast for 
at ændre status 
“Fra/Til”

3. Tryk på 
“Test” for at 
afprøve

4. Tryk på “Gem” 

5. Tryk på “ESC” 
for at vende tilbage 
til hovedmenuen

iNdSTiLLiNg Af LYd
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Menu - betjening BETJENiNg

Tryk på 

”Betjening”
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Menu - betjening

Check ind ekstraForsinkelse

“Salg 
rejsekort” 
og “Tank-op” 
må IKKE 
benyttes.

Information

Kortlæseropsætning

BETJENiNg
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æNdRiNg Af KORTLæSERE

56

Ændring af kortlæsere

1. Barnevognsknappen ændrer den bagerste kortlæser 
til en check ind kortlæser. Når der er foretaget et check 
ind på den ændrerde kortlæser, går den automatisk 
tilbage til at være en Check ud kortlæser.

Ci og Cu er ikke klikbare 2. Tryk på “Alle ind” 
eller “Alle ud” for at 
ændre status på 
samtlige kortlæsere 
i bussen.  Ved tryk på 
“Alle ind” kommer du 
ind i menuen for salg 
af kontantbilletter

3. Tryk på “Annuller 
ind” for at ændre 
status på den foreste 
kortlæser. Dette er 
kun gældende for ét 
check ud/check ind

4. Tryk på 
“Nulstil” når 
samtlige 
kortlæsere 
skal sættes 
tilbage til den 
oprindelige 
position

forreste

56

Ændring af kortlæsere

1. Barnevognsknappen ændrer den bagerste kortlæser 
til en check ind kortlæser. Når der er foretaget et check 
ind på den ændrerde kortlæser, går den automatisk 
tilbage til at være en Check ud kortlæser.

Ci og Cu er ikke klikbare 2. Tryk på “Alle ind” 
eller “Alle ud” for at 
ændre status på 
samtlige kortlæsere 
i bussen.  Ved tryk på 
“Alle ind” kommer du 
ind i menuen for salg 
af kontantbilletter

3. Tryk på “Annuller 
ind” for at ændre 
status på den foreste 
kortlæser. Dette er 
kun gældende for ét 
check ud/check ind

4. Tryk på 
“Nulstil” når 
samtlige 
kortlæsere 
skal sættes 
tilbage til den 
oprindelige 
position

1.

2.

3.
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Luk eller lås kortlæsere

64
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LUK ELLER LåS KORTLæSERE

Der står ”Ude af drift” på kort-læserens display
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 Luk eller lås kortlæsere opLUK ELLER LåS KORTLæSERE Op
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        Barn flex
 

        Barn ano
 

      Voksen per
 

      Voksen ano
 

       

Kontrolcheck af rejsekort på  
chaufførkonsollen

Baggrundsfarven viser TYPEN af rejsekort, der checkes ind eller ud.
 
BLÅ = Personligt kort (Voksen per”, “Ung”, “Pensionist”, “Barn pers”, “Group”)
GUL = Flex kort (“Voksen fle”, “Barn fle”, “Group”)
GRØN = Anonymt kort (“Voksen ano”, “Barn ano”, “Group”)
RØD = Spærret kort (“BLK”) (+advarsel). Kunden kan ikke checke ind og må 
henvises til at købe gyldig billet og kontakte Rejsekort Kundecenter vedr. 
rejsekortet

Bokse uden kryds over betyder, at et kort checkes ind
Bokse med kryds over betyder, at et kort checkes ud

KONTROLchEcK Af REJSEKORT på chAUfføRKONSOLLEN
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iNfORMATiONER på REJSEKORT

69

63

I “Information” 
kan du se 
information om 
kundens kort. 
Tryk her.

Informationer på rejsekortiNFORMATiONER På REJSEKORT
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iNfORMATiONER på REJSEKORT
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Informationer på rejsekort
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65

Informationer på rejsekort
E-pung menuen 
viser information 
om saldo og 
tank-op

Aftale menuen 
er inaktiv og 
kan ikke 
vælges

Andet menuen giver 
en oversigt over alle 
de handlinger, der er  
foretaget på kortet. 
Fx. check ind og check 
ud oplysninger, 
tank-op

Rejse menuen giver 
bl.a. informationer om 
kundens rejsemønster 
- herunder hvor og 
hvornår der er checket 
ind og hvor og hvornår 
der er checket ud

Generelt menuen giver bl.a. information om rejsekorttype, 
kortnummer, kortets gyldighedsperiode, lokal eller landsdæk-
kende,	sprogprofil,	kundetype	(voksen,	barn,	hund)	på	kortet.

iNfORMATiONER på REJSEKORT
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pRiNcip fOR pRiSBEREgNiNg på REJSEKORT

Pr. 10. oktober 2011 kan Rejsekortet benyttes på følgende ruter:

•	 Metrobus: 1, 2, 5, 8 

•	 Bybus: 11-18 

•	 Basisbus: 21 - 27 

•	 Lokalbus: 36, 39 

•	 Servicesbus: S1 - S4 

•	 Natbus: 21N, 23N, 24N, 25N, 27N

1 

Princippet for prisberegning på Rejsekort 

Rejsen med rød pil udløser betaling for 3 zoner, da rejsen ender i 3. 
zonering fra udgangspunktet. 
Rejsen med grøn pil udløser betaling for 2 zoner, selvom rejsen 
kommer ud i 3. zonering. Rejsen slutter i den 2. zonering. 
 

41

Princip for prisberegning på rejsekort
•	 Rejsen med rød pil udløser betaling for 3 zoner, da rejsen ender i 3. zonering fra 

udgangspunktet
•	 Rejsen med grøn pil udløser betaling for 2 zoner, selvom rejsen kommer ud i  

3. zonering, fordi rejsen slutter i den 2. zonering.
•	 Ved udstedelse af kontantbillet, gælder reglem om betaling for fjernestliggende 

zone dog stadig.

Princip for prisberegning på rejsekort
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chEcK iNd Og chEcK Ud

42

Check ind og check ud
•	 Hovedprincippet bag prisberegningen for rejser med rejsekort, er antallet af zoner i lige linje målt 

mellem det sted, hvor kunden først checker ind, og det sted, hvor kunden checker ud. 

•	 Ved rejsens start skal kunden holde sit rejsekort op mod Det Blå Punkt på en  
kortlæser mærket ind, hvorefter der kvitteres med lyd og tekst. Dette er et check ind. 

•	 Ved rejsens afslutning skal kunden holde sit rejsekort op mod Det Blå Punkt på en kortlæser 
mærket ud, hvorefter der kvitteres med lyd og tekst. Dette er et check ud. 

•	 Man kan fortryde et “check ind” ved at foretage et “check ud” med det samme. Dette skal ske FØR 
bussen sætter i gang og kører videre

Check ind kortlæser Check  ud kortlæser



54

• Chaufførkursus • 
Chaufførkonsol • Version 0.21

Praktiske opgaver – genstart af kortlæser

1. Find nøglen frem, der skal 
bruges til at udskifte den defekte 
kortlæser og sæt den i 

2. Drej herefter nøglen, så 
positionen er som vist 
nedenfor

3. Pres med flad hånd 
kortlæser opad, så den løftes 
5-10 cm. 

4.Lad kortlæseren glide 
tilbage til bunden af 
rammen, hvorefter 
kortlæserene genstarter. 
Husk at låse igen

gENSTART Af KORTLæSERE
3. Pres med flad hånd
kortlæseren opad, så den 
løftes 5-10 cm.

4. Lad kortlæseren glide  
forsigtigt tilbage til bunden af 
rammen, hvorefter kortlæserne 
genstarter (varer nogle minutter)
Husk at låse igen.

forsigtigt

der er tre check ind
og tre check ud læsere
i bussen.
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NYTTigE iNfORMATiONER TiL KUNdEN

Har kunden problemer med sit rejsekort, kan du henvise til:

Rejsekort Kundecenter, Tlf.: 70 11 33 33

For information om rejsekort og prisberegning:

rejsekort.dk

rejseplanen.dk 

midttrafik.dk/rejsekort
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