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Platform Usage Guidelines Riktlinjer för
plattformsanvändning

By using the platform and services, you agree to the

conditions below. Please read them carefully.

Genom att använda plattformen och tjänsterna så

godkänner du villkoren nedan. Vänligen läs igenom

dem noggrant.

1. Your Transporeon
account

1. Ditt Transporeon-
konto

1. Your company defines if you are authorised to

use the platform to access certain services. You

are always responsible for maintaining the confid-

entiality of your account and password and for re-

stricting access to your account. You adhere to se-

curity principles to support your responsibility

and agree to the following:

1. Ditt företag bestämmer om du är auktoriserad att

använda plattformen för att få tillgång till vissa

tjänster. Du är alltid ansvarig att hålla ditt konto

och lösenord konfidentiellt och för att begränsa

tillgången till ditt konto. Du håller dig till

säkerhetsprinciperna för att på så sätt hjälpa dig

med ditt ansvar och accepterar följande:

• not to share your password with third parties

• perform password changes as soon as there

are suspicions of compromise or unauthor-

ised disclosure of your password

• to use complex and unique passwords with a

mix of upper-case and lower-case letters,

numbers and symbols

• not to access the platform, once your existing

contract (employment agreement or agree-

ment of other nature) with your company

ended

• att inte dela ditt lösenord med tredje part

• byta lösenord så snart det finns misstanke

om att ditt lösenord har blivit avslöjat, eller

utlämnats utan tillåtelse

• att använda ett komplext och unikt lösenord

med en blandning av versaler och gemener,

siffror och symboler

• att inte logga in på plattformen, när ditt

befintliga kontakt (anställningsavtal eller

avtal av annan art) med ditt företag har

avslutats

2. If you have suspicion that unauthorised parties

may have access to your user account, inform

your company and change your password imme-

diately.

You can involve the Transporeon support teams

(support@transporeon.com) on demand.

2. Om du misstänker att obehöriga parter har fått

tillgång till ditt användarkonto, så ska du

informera ditt företag och byta lösenord

omedelbart.

Du kan involvera supportteamet från

Transporeon (support@transporeon.com) vid

behov.

21
03

18
_P

la
tf

or
m

 U
sa

ge
 G

ui
de

lin
es

_V
1.

0_
sv

Security classification: Protected 2

mailto:support@transporeon.com
mailto:support@transporeon.com


Platform Usage Guidelines | Riktlinjer för plattformsanvändning

2. Conduct on the
platform

2. Uppförande på
plattformen

You may use the platform and services to communic-

ate with other companies and may enter and ex-

change information such as comments, photos, PDF

files and other information only if:

Du kan använda plattformen och tjänsterna för att

kommunicera med andra företag, och kan ange och

utbyta information så som kommentarer, bilder,

PDF-filer och annan information, endast om:

1. The content is not illegal, obscene, otherwise

harmful to third parties or objectionable.

1. Innehållet är lagenligt, inte är motbjudande eller

på annat sätt skadar tredje part eller är anstötligt.

2. You agree not to use the platform for any pur-

pose that is racist, discriminatory or obscene or in

any other way infringing anybody’s rights. You will

not use or save such infringing data on the plat-

form.

2. Du går med på att inte använda plattformen för

något syfte som är rasistiskt, diskriminerande

eller motbjudande eller på något annat sätt

inkräktar på andras rättigheter. Du kommer inte

att använda eller spara sådan kränkande data på

plattformen.

3. You agree not to enter information or data on the

platform that intentionally could harm, interrupt,

damage or improperly access the platform, other

computer programs, systems and information.

This includes

3. Du går med på att inte ange information eller

data på plattformen som avsiktligt kan skada,

hindra, skada eller komma åt plattformen på ett

felaktigt sätt, eller andra datorprogram, system

och information. Detta inkluderar

• upload of software viruses, malicious code or

phishing/spam

• conducting of load tests or penetration tests

• attempts to gain unauthorised access to the

platform or the related systems, networks,

computers, programs or information

• mirror, decompile, reassemble, frame or oth-

erwise convert or translate the platform into

a generally readable form

• access the platform in order to build a com-

petitive product or service or to use for

benchmark purposes

without prior confirmation of Transporeon.

• att ladda upp programvaruvirus, skadlig kod

eller nätfiske/skräppost

• genomföra belastningstest eller

penetrationsprovning

• försöka få otillåten tillgång till plattformen

eller anknutna system, nätverk, datorer,

program eller information

• kopiera, dekompilera, återsamla, strukturera eller

på något annat sätt konvertera eller översätta

plattformen till en på det hela taget läsbar form

• logga in på plattformen för att skapa en

konkurrerande produkt eller tjänst, eller för

att använda den för jämförande syften

utan förhandsbekräftelse från Transporeon.
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4. You agree not to use the items, products or res-

ults of the platform for other purposes than ori-

ginally provided for, such as

4. Du går med på att inte använda objekten,

produkterna eller resultat från plattformen för

andra syften än för det som den tillhandahölls för,

så som

• creation of screenshots or videos with public-

ation to third parties

• usage of reporting data for supervision of

employees

• att skapa skärmdumpar eller filmer som

publiceras hos tredje part

• använda rapportinformation för att övervaka

anställda

5. You shall not automate tasks (e.g. by scripts) or

use bots for platform usage (lo-

gin.transporeon.com). Automated activities shall

only be processed via interfaces for data ex-

change provided by Transporeon.

5. Du ska inte automatisera uppgifter (t.ex. genom

att använda skript) eller använda bottar för

plattformsanvändning (login.transporeon.com).

Automatiserade aktiviteter ska endast behandlas

via gränssnitt för datautbyte som tillhandahålls av

Transporeon.

6. You shall not circumvent our authentication prin-

ciples in order to avoid or reduce the payment of

any fees.

6. Du får inte kringå våra principer för autentisering

för att undvika eller minska någon avgift.

7. The circumvention includes gathering information

for subsequent conclusion of a transport contract

7. Kringgåendet inkluderar att insamla information

för att sedan avsluta ett transportkontrakt

• by other means than offered (e.g. by tele-

phone or e-mail),

• by other modules of our platform or

• by combination of different modules of plat-

form.

• på andra sätt än de som erbjuds (t.ex. via

telefon eller e-post),

• via andra moduler på vår plattform eller

• via en kombination av olika moduler på

plattformen.

8. You shall not use our platform for illegal agree-

ments among competitors, circumvention of any

embargos or any other illegal activity.

8. Du ska inte använda vår plattform för olagliga

överenskommelser mellan konkurrenter, kringå

något embargo eller någon annan olaglig

aktivitet.

9. You may not use any of the data made available

through the platform or gained through the plat-

form usage for the development, production or

provision of any own product (e.g. geographical

maps) or translate, edit, change or otherwise ar-

range the data for these purposes. This shall also

apply to the use of such data and the results ob-

tained by using this data. This does not apply to

information and data provided exclusively by your

9. Du får inte använda någon information som finns

tillgänglig på plattformen eller som du har

kommit åt via plattformen för utveckling,

produktion eller för att tillhandahålla en egen

produkt (t.ex. geografiska kartor) eller översätta,

redigera, ändra eller ordna informationen på

något annat sätt för dessa syften. Detta gäller

också för data och resultat som har erhållits

genom användning av denna data. Detta gäller
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company. It is prohibited to systematically read

out / retrieve data from the platform or to pass

on or process the software or data received

through the platform to unauthorised third

parties.

inte information och data som endast

tillhandahållits av ditt företag. Det är förbjudet att

på ett systematiskt sätt läsa/hämta data från

plattformen eller skicka vidare eller behandla

mjukvaran eller datan som mottagits via

plattformen till obehörig tredje part.

10. Any data and software made available through

the platform, particularly map data and other

geographical data, are protected by copyright or

otherwise as the case may be. All rights to such

data and software are exclusively reserved to

Transporeon and/or their service partners. Copy-

right notices and brand names may not be

changed or removed.

10. Alla data och mjukvara som gjorts tillgänglig via

plattformen, speciellt kartdata och annan

geografisk information, är skyddad av

upphovsrätt eller annat, alltefter

omständigheterna. Alla rättigheter till sådan data

och mjukvara är helt förbehållna Transporeon

och/eller deras tjänstepartners. Meddelande om

upphovsrätt och företagsnamn får inte ändras

eller tas bort.

3. Binding version 3. Bindande version
In case of contradictions between the English and the

translated version the English language version shall

prevail.

Vid inkonsekvenser mellan den engelska och den

översatta versionen är det den engelska versionen

som är giltig.
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