
Druk nu op Login om door te gaan

1. Ga naar: https://login.livemobility.com. 
2. Vul nu je e-mailadres of gebruikersnaam en 

wachtwoord in. Deze heb je ontvangen per e-mail en zijn 
dezelfde logingegevens die je gebruikt voor je mobiele 
app.

Stap 1: Inloggen
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Stap 2: Rittenoverzicht en filters

In Ritten vind je het overzicht van alle gepubliceerde 
medewerkersritten. Het is van het grootste belang dat jij zelf en 
de medewerker zijn woon-werkritten publiceert! Bij Mijn ritten 
vind je je eigen ritten. Met de verschillende filters aan de 
linkerzijde kun je selecties maken.

Iedere rit bevat de volgende informatie:

Je kunt de ritten controleren op juistheid en de status 
aanpassen van OK naar Controle als deze onjuist lijkt of 
afwijzen als de ritten onjuist zijn gepubliceerd.

• Naam van de medewerker
• Rit id = uniek ritnummer 
• Modaliteit = rood (auto), blauw (OV) en groen (fiets)
• Soort = Prive, Woon-werk en Zakelijk
• Vertrektijd 
• Vertrekadres
• Aankomstadres
• Afstand = totaal afgelegde kilometers 
• CO2 = totale uitstoot in kilogrammen
• Kosten = totale kosten 
• Status = ritstatus verkregen van werkgever of Beteropweg
• Toegevoegd = A (automatisch) of M (manueel)
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Druk op Opslaan om door te gaan

Voer de bedrijfsgegevens in en pas eventueel eventueel je 
wachtwoord aan. Druk op Verander wachtwoord en vul 
tweemaal het nieuwe wachtwoord in. 

Geef de mobiele app een bedrijfsuitstraling door een 
achtergrond en logo te selecteren. Log in je mobiele app in om 
het resultaat te zien!

 

 

Stap 3: Instellingen - Bedrijfsdetails

Druk op Instellingen om door te gaan
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Druk op Medewerkersoverzicht om door te gaan

Stap 4: Medewerkers uitnodigen

Nu het account is ingesteld kun je medewerkers uitnodigen om 
deel te nemen aan Beter op weg. Druk op Medewerker 
toevoegen en vul de naam en het e-mailadres in. Zodra je op 
Verzenden drukt ontvangt de medewerker een uitnodiging per 
e-mail. 

De uitnodiging bevat een unieke bedrijfscode per persoon. 
Hiermee wordt de medewerker verbonden met het 
bedrijfsaccount. Deze bedrijfscode is slechts 14 dagen geldig 
en kun je controleren bij de kolom bedrijfscode: Niet 
geaccepteerd of Verlopen. Je kunt een herinnering versturen 
zodra de bedrijfscode is verlopen. De medewerker ontvangt dan 
opnieuw de uitnodigingsmail met de bedrijfscode. 

Zodra de bedrijfscode is toegevoegd aan het account van de 
medewerker vind je hem terug onder Medewerkersoverzicht.
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Stap 5: Medewerkersoverzicht 

3 tips voor jou!

1

2

3

Selecteer de maand als filter om snel je ritten te vinden en te bekijken

Publiceer wekelijks je woon-werkritten voor je vergoedingen

Stuur je vragen naar servicedesk@beteropweg.com

Hier vind je een overzicht van medewerkers die de uitnodiging 
hebben geaccepteerd. Je vind hier de naam, de geselecteerde 
modaliteiten, het ingestelde mobiliteitsdoel, het huis- en 
werkadres en de datum van de laatste verwerking van ritten.
Controleer of de huis- en werkadressen inclusief huisnummers 
ingevuld staan.

Zodra een medewerker het bedrijf verlaat, kan je de 
medewerker hier selecteren en vervolgens verwijderen . De 
medewerker ontvangt hier automatisch een bevestiging van per 
e-mail.


