
Brugervejledning 
Skyhost GPS Viewer app (IOS - Android) 

 

 

Installation 
(Bemærk: for at kunne bruge app’en skal du have et aktivt abonnement samt gps tracker fra Skyhost 
Du vil kun se de biler på din liste som du har rettigheder til.) 

 
 

  
1: Gå ind i Google Play Butik og søg 
på Skyhost (hvis ikonet ikke er på 

skrivbordet findes det i 
programmer) 

2: Installer Skyhost GPS App -Vælg 
Skyhost GPS ->Tryk “INSTALLER” og 

“ACCEPTER” 

 
 

  

3: Find og åbn App’en i 

Programmer 

-kopier evt. genvej til skrivebordet 

4: Når App’en åbnes første gang 
ind- tastes brugernavn & kode 

udleveret fra Skyhost 



Brugervejledning 
Skyhost GPS Viewer app (IOS - Android) 

 

Funktionsoversigt 
- Vis på kort 

 

  

1: Når du åbner App´en, ser du en 
liste over dine biler, tryk på en bil 
på listen og du for en menu frem -

--> 

2: Her har du mulighed for at 
se bilens position på kort - 

skift til køretøj eller se 
kørebog. Tryk på vis på kort-

--> 
 

 

  

4: Her ser du visning af bilens 
position på kort, skift visning til 

satellit kort ved at trykke 
øverst til venstre > 

4: Her ser du visning af bilens 
position på kort, skift visning til 
satellit kort ved at trykke øverst 

til venstre. 



Brugervejledning 
Skyhost GPS Viewer app (IOS - Android) 

 

Funktionsoversigt 
- Skift Køretøj 

 

   

1: Tryk på en bil på listen og du for 
en menu frem ---> 

2: Tryk på skift på køretøj---> 3: Tryk på knappen skift 

køretøj, 
og du logger på det 

valgte køretøj---
> 

 

 

  
4: Vælg om det skal være en 

privat eller erhvervstur du skal 
på, tryk derefter tilbage ---> 

5: Bilen markeres med grønt nå 
du har Skiftet køretøj ---> 

6: Tryk på bilen du er logget 
ind på, og derefter kan du 
forlade køretøj efter brug. 



Brugervejledning 
Skyhost GPS Viewer app (IOS - Android) 

 

Funktionsoversigt 
- Se Kørebog 
(Bemærk: For at kunne se kørebog skal det være em del af dit abb. hos Skyhost. 

   
1: Tryk på en bil på listen du ønsker 

at se kørebog på ---> 
2: Tryk på 

kørebog i menuen---

> 

3: Her ser du visning af 
bilens kørebog, øverst kan du 
ændre i dato intervallet - der 
kan ses max 

3. måneder tilbage -- > 
 

 

   
4: Tryk på type, og du kan 

ændre køretur til privat eller 
erhverv ----------------------------- > 

5: Du har også mulighed for 
at redigere i kommentar > 

5: Rediger kommentar 
og derefter tryk gem. 



Brugervejledning 
Skyhost GPS Viewer app (IOS - Android) 

 

Funktionsoversigt 
- Scan køretøj 

 

  
1: Tryk på Scan køretøj 2: Scan Qr kode tilknyttet køretøj 

 

 

 

 
 

3: Tryk op skift køretøj 4: Tilføj note til køretur, 

hvis nødvendigt, derefter tryk 

tilbage 
 

6: Tryk på bilen igen. /: Du har nu 
mulighed for at 

f
o
r
l
a
d
e
 
k
ø
r
e
t
ø
j
. 



Brugervejledning 
Skyhost GPS Viewer app (IOS - Android) 

 

5: På listen kan du se den grønne markeing der indikere 
hvilken bil du er scannet ind på 

 

 
8: Den grønne makering er nu forsvundet, og du har forladt køretøj 



Brugervejledning 
Skyhost GPS Viewer app (IOS - Android) 

 

Funktionsoversigt 
- Indstillinger og Hjælp 

 

1: Tryk på indstillinger i menuen ---> 2: Her kan du se oplysniger på 
din bruger, samt vælge om du 

skal forblive logget ind.---> 
 

 
4: Tryk på Hjælp i menuen---> 5: Her har du farve forklaring og 

tekniske informationer ---> 



Brugervejledning 
Skyhost GPS Viewer app (IOS - Android) 

 

Funktionsoversigt 
- Beacons 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1: Tryk på Beacons i menuen. 2: Her kan du se dine beacons. Den grønne 
Husk at tænde for Bluetooth og  markering til venstre betyder at beacon er set.  
acceptere tilladelser.  Du kan se afstanden til dig og hvornår den sidst er 

set. Sidst set vil blive opdateret når data bliver sendt 
til serveren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
3: Tryk på en linje (et beacon)  4: Her kan du se dit beacon på kortet. 
eller vis på kort ---> 

  



Brugervejledning 
Skyhost GPS Viewer app (IOS - Android) 

 

Funktionsoversigt 
- Hjælp (Beacons) 

 

 
1: Tryk på Hjælp i menuen---> 2: Her kan du se hvornår der sidst er set et beacon 

og hvornår der sidst er sendt data for beacons. 

Tilsvarende kan du også se indstillingerne ---> 
 


