
Kære Chauffør,

I forbindelse med lanceringen af lufthavnens TMS 2.0, har vi som en del af systemet lanceret en E-learning
& Taxi-test som chauffører fremover skal gennemføre, som et krav til at få adgang til depotet og en tur fra CPH.

E-learning & Taxi-Test

Formålet med dette E-learning program er primært at give chaufførerne den nødvendige viden om hvordan 
TMS 2.0 fungerer, samt advisere om regler og de tilhørende sanktioner for service og adfærd i CPH.

Vi stiller som noget nyt krav til adfærd og serviceniveau. Det betyder blandt andet at du nu skal
gennemføre denne taxi-test én gang om året. Dels for at holde dig ajour med nye tiltag og ændringer 
vedrørende TMS, og dels for at holde din kvalificering til at hente kunder i lufthavnen ved lige. 

Inden du starter E-Learning med Taxi-test op

• Taxi-testen er opdelt i 3 dele. Hver del indledes med en forklarende video sekvens, som                      
efterfølges af spørgsmål. 

• Spørgsmålene besvares med ”multiple choice”. Der kan være mere end ét rigtigt svar på hvert    
spørgsmål.

• Du kan altid gå ”tilbage” og se videosekvensen og forklaringen igen. Du kan også holde pause       
undervejs og vende tilbage til der hvor du var nået til. Du kan ikke komme videre i programmet   
før du har svaret rigtigt.  

• Taxi-testen forventes at vare 20 minutter. Husk lyden!

Kom godt i gang - Login & password

Link til taxi-testen finder du på cph.dk/taxitest.

• Gå ind på CPH´s E-learning portal på linket https://e2.moch.dk/cph/
• Første gang du logger ind, skal du vælge ”Ny bruger”
• Indtast din ”e-mail” og ”T + chaufførkort nummer” 
• Du får tilsendt en mail med bekræftelseslink, som du skal klikke på
• Indtast her dit ”fulde navn” + ”en personlig kode” som du selv laver. Klik på ”Login” 
• Du er nu på din E-learning forside og kan gå i gang

E-learning med Taxi-test skal gennemføres inden 1. april. Herefter skal den tages 1 gang årligt.

God fornøjelse,
TMS teamet, CPH

VELKOMMEN TIL TMS 2.0
E-learning & Taxi-test

Sammen gør vi taxikørslen i CPH lettere


