
Faktablad LUPNUMBER Plus

LUPNUMBER® Plus är basen i LUPNUMBER®-konceptet. På den här 
plattformen kommuniceras all relevant information, alla instruktioner och 
säkerhetsregler till transportföretagens chaufförer.

Alltid uppdaterad och relevant logistik

Det hela fungerar mycket enkelt. Varje LUP-
nummer leder till en speciell hemsida på 
webben. Där finns all information som 

chaufförerna kan behöva för att hitta rätt och arbeta 
enligt gällande instruktioner – alltså följa era rutiner 
och säkerhetsföreskrifter. Det är viktigt. Du vet väl att 
platsägaren enligt arbetsmiljölagen är skyldig att se 
till att chaufförerna följer säkerhetsrutinerna.

Chaufförerna når hemsidan i sina mobiler via länk, 
QR-kod eller genom att skriva in numret, exempelvis 

från en fraktsedel. En poäng är att varje chaufför 
bär med sig informationen i sin mobil. Just detta, att 
nå varje chaufför med rätt information, är annars 
en vanlig svårighet som ofta skapar förseningar, 
felkörningar och olyckstillbud.

Att läsa in en QR-kod i mobilens app innebär att 
chaufförerna kan hämta informationen från en skylt, 
väl synlig när chauffören kommer till anläggningen 
– ytterligare ett sätt att garantera att informationen 
verkligen är åtkomlig.



Med LUPNUMBER® Plus blir alltså all relevant information 
tillgänglig på ett och samma ställe. Även ditt företags rutiner 
blir därmed transparenta och enhetliga. Inga lokala avvikelser 
uppstår. Standardisering är en vinst i sig för företag med flera 
anläggningar som hanterar gods.

I dag är det möjligt att förmedla informationen på upp till 
20 språk, allt mer nödvändigt med tanke på hur många 
internationella åkerier och chaufförer som transporterar 
gods genom Sverige. 

Ett alltför vanligt problem är att informationen till 
chaufförerna inte når fram som den ska. Eller är otillräcklig 
eller föråldrad. Det är givetvis oerhört viktigt att chaufförerna 
känner till de säkerhetsregler som gäller – och kan följa dem 
utan svårigheter. Det är bokstavligen en fråga om liv och 
död. Och transportbranschen hör, som du vet, till de mest 
olycksdrabbade.

På plattformen finns också ett system för läskvittens där 
chauffören intygar att han eller hon läst och förstått alla 
instruktioner. Denna kvittens kan göras i chaufförens mobil 
som vakten vid grinden kan be att få titta på innan lastbilen 
tillåts passera in. Eller också kan vakten ha LUP-numrets 
information på en dator eller läsplatta och gå igenom 
vad som gäller med chauffören som sedan trycker på 
läskvittensknappen.

Med LUPNUMBER® Plus kan alltså alla transporter till och från ditt företag utföras snabbare och säkrare.

Finns i molnet – tillgänglig överallt
Eftersom LUP-plattformen finns i molnet är den alltid tillgänglig, överallt och från alla uppkopplade enheter 
– mobil, padda, dator. Det enda som behövs är en webbläsare. Inga installationer krävs.

Även följande ingår:

• Automatiskt virusskydd och säkerhetsuppdateringar.

• Fri telefonsupport under kontorstid.

• Teknisk uppgradering av serveroperativsystem, servrar och programvaror som patchar och nya    
 versioner.

• Snabb och automatisk felsökning.
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