
Formålet med LR programmet er at det skal være enkelt og hurtigt for dig som 
Taxi Vognmand at lave et regnskab og aflønne dine chauffører. 
Programmet i punkter: 
• Programmet er opdelt i flere skærmbilleder til indtastning af data og til vedlige-

holdelse af faste oplysninger. Her kan bl.a. nævnes: Oplysninger om vognmand, 
chauffører. Indtastning af Trafikbogsblade, Posteringskladde, Chaufførløn.  

• Trafikbogsbladet er normalt datagrundlaget for programmet. 
• Der medfølger en omfattende kontoplan. 
• Fra Trafikbogsbladet til chaufførlønnen er vejen ikke lang. Indtast Trafikbogsbla-

dene og derefter er programmet klar til at lave lønsedler. 
• Til andre bilag som f.eks. Betaling af pladsleje benyttes Posteringskladden. 
• Ud fra de indtastede data er det muligt at udskrive mange forskellige rapporter. 

Her kan nævnes: Bogføringskladde, Afstemningsjournal, Resultatopgørelse, Råba-
lance og Kontospecifikationer. 

• Desuden kan der udskrives diverse statistikker på hver enkelt vogn samt chauffø-
rer. 

• Løndelen beregner selvfølgelig udover chaufførens løn og evt. bonus, ATP, AM, 
(SP), Lønsumsafgift, Pension og Feriepenge. 

• Programmet kan aflevere data via Internettet til Skat’s eIndkomst/Letløn system. 
Dette bevirker at du ikke selv skal huske at betale diverse afgifter til tiden. 

• Før køb af ny vogn, kan programmet hjælpe dig med at beregne udgifterne med 
dette.  

• Din Revisor må kvit og frit benytte programmet på sin egen PC og med dine data. 
Data sendes f.eks. vedhæftet en email til din revisor. En Excel-fil kan også dan-
nes til revisor. 

• Når der kommer nye versioner af programmet, kan disse nemt hentes via Inter-
nettet. 

• Hvis du har behov for at udskrive fakturaer er dette også muligt. Det kan vælges 
om fakturaen skal udskrives med eller uden girokort. 
Programmet har desuden felterne der benyttes til e-faktura, som det offentlige 
benytter sig af. Hvis du har dit eget firmalogo, kan dette indlægges i program-
met. 
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D i n  r e v i s o r  

Genopretning af systemet kan være nødvendigt hvis der sker en alvorlig fejl på hard-
disken eller systemet skal flyttes til en anden pc. Fremgangsmåden er den samme. 
• Sørg for at have en backup af de filer, som beskrevet under punktet Backup. 
• Installer systemet som beskrevet under ”Installationen”. Kontakt evt. Torp IT. 
• Geninstaller eventuelle programopdateringer igen. 
• Kopier den ene fil med navnet LRD-”dit-senr”.MDB fra backup’en tilbage til map-

pen \Dokumenter\LRTAXI. 
• Systemet er herefter klar til brug igen. 

Systemet består bl.a. af følgende 2 filer: 
• TITSREGN.MDE    

 Denne er programdelen af systemet og indeholder ingen data. 
• LRD-”dit-senr”.MDB 

 Denne indeholder alle data der benyttes i systemet. 

• Download programmet fra vores hjemmeside og gem filen f.eks. I mappen Doku-
menter. 

• Kør den downloadede fil. 
• Følg venligst anvisningerne på skærmen. 
• Besøg altid Microsoft Update for at få de sidste opdateringer til Office.  
• Når programmet startes første gang vil der yderligere blive installeret forskellige 

moduler. Tryk på ”Unzip —> OK —> Close”, hvis du bliver bedt om dette. 
Muligvis kommer der 2-3 sikkerhedsadvarsler første gang du starter programmet. 
Her skal du tillade alt. Herefter vil du blive vejledt i hvordan dette løses. 

• Ved fjernelse af programmet bliver dine data også fjernet! Derfor tag altid en 
backup inden fjernelse af programmet. Benyt Windows ’Tilføj/Fjern 
programmer’. 

K r a v  t i l  d i n  P C  

• Minimum Windows XP, Vista eller nyere eller MAC med Virtuel PC installeret. 
• Pentium eller lignende pc med minimum 128MB RAM. Programmet benytter typisk 

1GB på harddisken. 
• En SVGA-skærm som har minimum 1024*768 i opløsning og en mus. 
• Printer kræves til udskrivning af diverse rapporter. 
• Systemet anbefales installeret i mappen \Dokumenter\LRTAXI. Dette gør det 

nemmere at installere senere opdateringer. 

G e n o p r e t n i n g  a f  p r o g r a m m e t  

I n s t a l l a t i o n e n  

D a t a b a s e r n e  

H v o r d a n  s i k r e s  d i n e  d a t a  

Det er en god idé at tage en backup af systemet med jævne mellemrum. 
Det er kun nødvendigt at tage kopi af følgende filer: 
                LRD-”dit-senr”.MDB og TITSREGN.MDE 
Der medfølger et backup-program. 
Når LR programmet afsluttes, bliver du altid spurgt om der skal køres backup.  
Backupprogrammet gemmer ovennævnte filer i op til 7 generationer på harddisken. 
1 for hver dag. Mandag, tirsdag osv. 
Brænd evt. indholdet af mappen C:\TITSREGNBACKUP ud på en CD. 

Behøver du IT udstyr 
da besøg vores hjemmeside på 

www.torpit.dk 

B e h ø v e r  d u  h j æ l p  

Hvis der opstår problemer eller du har spørgsmål til programmet, kan vi tilbyde dig 
hjælp over Internettet. Hjælpen foregår direkte på din PC og du kan følge med på 
skærmen. Vi kalder dette ”Remote System Support”. 
I programmet under ”Hjælp”, findes en vejledning i brugen af programmet. 

Hvis din revisor ønsker at se dine regnskabsdata, kan dette lade sig gøre kvit og frit. 
Din revisor må gerne installere LR programmet på sin PC. Herefter sender du filen 
LRD-”dit-senr”.mdb til revisoren evt. vedhæftet en email. Filen placerer revisoren så 
i mappen C:\Programmer\Titsregn, og kan herefter se hele dit regnskab. Desuden er 
det muligt at lave en Excel fil med hele regnskabet. Dette gøres under Kontospecifi-
kationer. 

En Demo kan altid hentes gratis på vores hjemmeside og vil virke i 60 dage. 

D e m o  

Prisen på LR programmet er kun kr. 2.000. Opdateringsaftale kræves ! 
Desuden er der følgende udvidelse: 
Faktura modul til kr. 500. 
 
Der skal tegnes en Opdateringsaftale. Denne giver ret til frit at hente de nyeste ver-
sioner af programmet via Internettet. Desuden yder vi telefonsupport indenfor nor-
mal arbejdstid. Udenfor normal arbejdstid og udover Opdateringsaftalens maximale 
timer, faktureres efter gældende timepriser. Desuden er det muligt at få indlagt for-
bedringer i programmet. Disse skal dog være til gavn for alle. 
Prisen for Opdateringsaftalen gældende 1 år er: 
LR program kr. 1.200, Faktura modul kr. 400 
 
En Demo kan altid hentes gratis på vores hjemmeside. 

P r i s e r  m m .  


