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Midttrafik

TRAFIKADMINISTRATION



intro!
På de følgende sider vil du finde en lille og hurtig gennemgang af 

Midttrafik Trafikadministration.

Med Midttrafik Trafikadministration er det muligt for alle Midttrafik's 

leverandører at oprette og redigere de trafikmeddelelser og 

serviceinformationer, som vises bl.a. på Midttrafik's hjemmeside - 

midttrafik.dk. I løbet af kort tid bliver det desuden muligt at lægge 

meddelelser direkte på rejseplanen.dk.

Driftsmeddelelserne oprettes direkte i modulet og kan vises med det 

samme på hjemmesiden. 

På midttrafik.dk bliver meddelelsen automatisk knyttet til den eller de 

aktuelle ruter i hjemmesidens køreplansoversigt - og samtidigt på de 

øvrige relevante steder på hjemmesiden.
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intro!
Som bruger fra et af Midttrafik's leverandører/busselskaber er det kun 

muligt at oprette driftsmeddelelser for egne ruter. Vi har lavet en 

begrænsning, så brugeren kun kan vælge egne ruter. 

Ligeledes vil det i oversigten for driftsmeddelelser være muligt at se 

alle meddelelser, som leverandøren selv har oprettet. 

Kun egne ruter
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intro!
Det vil være muligt at oprette meddelelser, som er gældende med det 

samme - eller fremtidige meddelser som først er synlige på 

midttrafik.dk på et senere valgt tidspunkt. 

Desuden vil det også være muligt at se "gamle" meddelelser, som er 

arkiverede - og derfor ikke vises længere. 

Disse forskellige meddelseser er farvemarkeret på følgende måde: 

Gældende driftsmeddelelser - markeret med - GRØN

 

Arkiverede 

Fremtidige driftsmeddelelser - markeret med - BlÅ

driftsmeddelelser - markeret med - GRÅ

Nem oversigt - med status
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Oprettelse af driftsmeddelelse intro!
Vi har forsøgt at gøre det enkelt og hurtigt at oprette dine 

driftsmeddelelser. 

Brugerfladen på "Opret driftsmeddelelse" guider dig frem mod den 

samlede info-tekst, som præsenteres på midttrafik.dk. 

Vi har opdelt indtastningen i en naturligt forløb, som sikrer, at du får 

alle informationer korrekt med, så alle driftsinfo får fælles udseende og 

indhold. 

Men mere om det på de følgende sider, … 4



Adgang og Login start!

Midttrafik Trafikadministration er en web-baseret applikation, hvilket 

betyder, at alle funktioner kan styres og indtastes via din internet 

browser. 

Gå til følgende adresse 

Fra Midttrafik vil du have modtaget en mail, som indeholder dine 

adgangs-info, bestående af et brugernavn - som er din E-mail - og et 

kodeord. 

Du logger ind ved at indtaste disse info. I brugerprofilen kan 

adgangskode og navn ændres, hvis det ønskes.

Du kan evt. lade internet browseren gemme dine adgangsinfo, så du 

ikke igen behøver at indtaste dem på den samme computer.

Hvis du ikke kan huske kodeordet, kan du fra forsiden bruge funktionen 

"Glemt din adgangskode?"

 http://trafikinfo.midttrafik.dk/
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Første skærmbillede og oversigt 

Efter login fremkommer åbningsbilledet, som 

samtidig vil være oversigten for dit selskabs 

driftsmeddelelser i indeværende måned. 

Det er selvfølgelig også muligt at se alle 

meddelelser for tidligere  perioder.

Den første gang du logger ind vil listen 

sikkert være tom, da der endnu ikke er 

oprettet meddelelser. 

Derfor vil dit første step være at oprette en 

driftsmeddelelse. 

Klik på knappen "Opret ny meddelelse"
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Ny driftsmeddelelse

Det nye skærmbillede anvendes ved 

oprettelse af den samlede nye meddelelse. 

Alle felter markeret med -rød stjerne skal 

som minimum indtastes. 

Første punkt som skal angives er Tidsstyring 

af meddelelsen. 

Her har vi to parametre, som skal angives: 

Gyldighedsperiode og Visningsperiode, 

hvilket er nærmere beskrevet på de 

følgende sider.

*
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Gyldighedsperiode angiver den periode som 

driftsmeddelelsen er gældende.

Perioden kan angives på hele dage ved blot at 

vælge en "fra og til" dato - vist i eksempel a.

- eller perioden kan specificeres på "time:minut 

niveau" - vist i eksempel b. Her fjernes "flueben" i 

"Hele døgnet", hvorefter time:minut feltet kan 

redigeres.

Tidsstyring - Gyldighedsperiode

8
a

b



Tidsstyring - Visningsperiode
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Herefter afgrænses visningsperioden på samme 

måde - på hele døgn og/eller på "time:minut 

niveau".

Visningsperioden angiver den periode, hvor 

driftsmeddelelsen er synlig på hjemmesiden. 

I langt de fleste tilfælde er det hensigtsmæssigt, 

at meddelelsen er synlig både før og efter 

gyldighedsperioden. 

Visningsperiode må være max. 8 dage før 

gyldighedsperiodens start, - og min. til efter at 

sidste omhandlende eller aktuelle tur på ruten er 

afsluttet.



Næste punkt er nu at vælge hvilke ruter 

drifstmeddelelsen omfatter. 

På listen kan vælges mellem alle 

leverandørens ruter. Der kan vælges én 

eller flere ruter til samme fælles 

meddelelse.

Ruterne kan vælges på flere måder, enten 

direkte på drop-down listen, eller du kan 

skrive nummeret på ruten  - eller evt. 

skrive destinationen, så vil systemet 

foreslå ruter mellem de mulige. 

Omfattede ruter
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a

b

c

Indtast rutenummer - eller del af rutenummer

Indtast vejnavn eller destination - eller en del af navnet



Hvis der er valg en forkert rute, kan den 

nemt fjernes ved at klikke på krydset.

Fjerne en valgt rute
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Hvis driftsmeddelelsen kun gælder en enkelt 

afgang kan berørt afgang indtastes. Dette er 

dog ikke et nødvendigt valg.

Som standard indsættes tidspunkt lige nu i 

"Starttidspunkt" - men kan selvfølgelig ændres 

eller slettes, hvis det ikke er aktuel.

Ruten kan angives i "Fra" og "Til". Her vælges 

ruten efter adresse-oversigten, som hentes fra  

rejseplanen.dk, som vises i dropdown 

Berørt afgang
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Du skal nu vælge en Kategori til din 

driftsmeddelelse. Denne kategori vises på 

hjemmesiden og anvendes bl.a til sortering og 

prioritering på midttrafik.dk.

Ligeledes kan der vælges en Årsag. Dette valg 

anvendes dog kun til internt brug ved 

journalisering og videre håndtering. 

BEMÆRK, at den kategori du vælger automatisk 

indsættes i Overskrift for meddelelsen. 

Dette er for at lette din indtastning, men 

overskriften kan efterfølgende ændres og 

redigeres.

Kategori og årsag
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Under Insdholdstekster indtastes den forklarende og supplerende 

beskrivelse til driftsmeddelelsen. 

Overskrift - hentes automatisk fra Kategori-valget, men kan ændres 

hvis det ønskes.

Indholdstekst - Er den primære forklaring på max. 100 karakterer. 

Denne tekst vil altid blive vist på hjemmesiden midttrafik.dk - og 

evt. også på rejseplanen.dk (denne funktion tilføjes senere).

Uddybende indholdstekst - Supplerende oplysninger, som vises på 

hjemmesiden, når brugeren søger yderligere oplysninger. 

Denne tekst kan formateres med Fed, Kursiv og Understreg. 

Ligeledes kan der indsætte links til f.eks. information eller en pdf-

fil på en anden hjemmeside.

Indholdstekst - hvad driftsmeddelelsen omhandler
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Følgende er ikke påkrævede felter, og skal derfor ikke indtastes.

Det er muligt at vælge prioritet på meddelelsen. Prioritet kan bestemme, hvordan 

meddelelsen håndteres på midttrafik.dk, - men er endnu ikke i brug.

Den  kommune hvorfra der køres kan angives under Geografisk område, 

oplysningen anvendes ved sortering af meddelelserne på midttrafik.dk.

Prioritet og Geografisk område
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Nu er hele driftsmeddelelsen indtastet - og du er klar til at gemme og publisere 

på midttrafik.dk.

Det er muligt at knytte en intern kommentar til meddelelsen. Denne kommentar 

bliver ikke publiseret, men vil være synlig i Midttrafik’s administration og hos den 

enkelte leverandør. 

Klik på "Gem meddelelse" så bliver driftsmeddelelsen gemt og publiseret på 

midttrafik.dk. 

Samtidigt bliver du sendt til oversigten, hvor du kan se alle oprettede 

meddelelser for dit leverandør-selskab. 

Intern kommentar og Gem!
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Oversigten af driftsmeddelelser

Nu fremgår den nye meddelelse af den samlede liste, hvor den også kan ændres 

eller slettes. 17



Meddelelsen er nu synlig på midttrafik.dk under 

Trafikinformation - og er her markeret på listen 

over køreplaner. 

Ligeledes er det muligt - med få klik - at se den 

samlede meddelelse og de to niveauer af 

information, hvor brugeren kan klikke 

"læs mere her" for yderligere info.

Driftmeddelelsen kan nu ses på midttrafik.dk 18



På åbningsskærmen med oversigt er det muligt 

at afgrænse og redigere visning af oprettede 

poster. 

Som standard vises Gældende og fremtidige 

meddelelser for indeværende måned. 

Den aktuelle visning kan nemt ændres med 

valgmulighederne i menuen til venstre. 

Flere muligheder på oversigt og åbningsskærm

19



Hvis "Vis alle meddelelser" vælges, vil det være muligt at se de tre 

forskellige status på meddelelser, som systemet håndterer.

Gældende meddeleser - markeret med GRØN

Fremtidige meddelelser - som først publiceres senere - markeret med BLÅ

Arkiverede meddelelser - som har været vist - markeret med GRÅ 

BEMÆRK, at arkiverede poster ikke kan 

redigeres eller slettes.

Farvemarkering på status

Forskellige status af meddelelser
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Ved afslutning af en afregningsmåned er det 

muligt at anvende "Periode"-valget og "Vis 

alle meddelelser" til at samle et 

afregningsgrundlag.

Den samlede oversigt med alle informationer 

kan genereres som et samlet dataudtræk. 

Dette udtræk kan nemt behandles og 

håndteres i MS Excel.  

Månedsrapporter til afregning
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På "Rediger profil" er det muligt at 

  - ændre adgangskode

  - redigere fornavn

  - redigere efternavn 

Ved ændring af øvrige data kontaktes Midttrafik

Personlig profil
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DiaPhoni A/S

Vesterbro 21C

Postboks 1319

9100 Aalborg

Niels Christian Bisgaard

Direkte: 87 40 82 62 

ncb@midttrafik.dk 

Producent og udvikler:

Spørgsmål og support:

hjælp!

Manual udarbejdet 07.2013 af DiaPhoni A/S
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