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1. PERUSTOIMINNOT
Navirec-ohjelmalla voidaan:
• Laatia tarvittavat raportit ja lähettää ne sähköpostiin tietyin väliajoin
• Merkitä muistiin ajoneuvojen huollot ja asettaa automaattisesti lähetettäviä ilmoituksia
• Valvoa työauton käyttöä yksityisajossa
• Varata ajoneuvoja
• Luoda ja hallita alueita
• Hallita autojen pysäköintitietoja
• Myöntää työntekijäkohtaisia käyttöoikeuksia

Autokaluston hallitsemiseksi varustamme yrityksenne ajoneuvot nykyaikaisilla GPSnavigointilaitteilla. Tiedonvälitys tapahtuu mobiiliyhteyden kautta, minkä ansiosta tiedonkulku
on jatkuvaa ja autojen sijaintia voidaan seurata kartalla.
Auton nopeus, pysähdykset, pysäköinti ja koordinaatit ovat jatkuvasti seurattavissa. Kaikki nämä
asiat auttavat sinua hallitsemaan yrityksen ajoneuvoja tehokkaasti.

4

2. ALOITTAMINEN
Navirecin käyttöliittymä löytyy osoitteesta
https://app.gsmauto.eu/login
Olet saanut alustavan käyttäjätunnuksen ja
salasanan ohjelmaan sisäänkirjautumista varten.
Salasanan saanut henkilö on yrityksen oletettu pääkäyttäjä. Myöhemmin pääkäyttäjä voi lisätä
käyttäjiä/pääkäyttäjiä ja hallita kaikkien käyttäjien käyttöoikeuksia.
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3. ASETUKSET
Kirjauduttuasi ohjelmaan valitse kieli napsauttamalla sopivaa lippua oikeanpuoleisesta
valikosta.
Käyttökielen voi vaihtaa myöhemminkin sekä ohjelmaa avattaessa että ohjelman valikosta:
Asetukset-> Henkilökohtaiset-> Oletuskieli

3.1

Henkilökohtaiset asetukset

Valikosta Asetukset -> Henkilökohtainen käyttäjä voi muokata henkilökohtaisia asetuksiaan.
Tässä voit vaihtaa kieltä ja salasanaa.
Navirecista saatu salasana vaihdetaan painamalla painiketta Vaihda salasanasi.
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3.2

Ajoneuvot

Tässä osiossa voit hallita ajoneuvojen teknisiä tietoja ja luoda ryhmiä. Hallitaksesi ajoneuvoa
napsauta sen rekisterinumeroa. Ajoneuvolle voidaan myös antaa sopiva nimi, asettaa työaika ja
yksityisten matkojen aika, syöttää leasing-tiedot jne.

Ajoneuvoryhmän luonnista on hyötyä silloin, kun halutaan nähdä ajoneuvot ryhmiteltynä
kartalla. Ryhmät kannattaa luoda myös silloin, jos ajoneuvot on jaoteltu eri yksiköiksi tai alueille.

Kun haluat luoda ajoneuvoryhmän, anna ensin ryhmälle nimi, jonka jälkeen näkyviin tulevat
autot, jotka voidaan lisätä ryhmään. Valitse haluamasi autot ja paina vihreää nuolta. Tehtyäsi
valintasi paina vihreää Tallenna-painiketta.
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3.3

Matkamittarin lukemien syöttäminen

Ajoneuvon matkamittarin lukemat voidaan syöttää valitsemalla hallintavalikosta
Asetukset -> Ajoneuvot -> Ajoneuvon rekisterinumero -> Matkamittari.

Suosittelemme päivittämään matkamittarin lukeman vähintään kerran kuukaudessa, jotta saat
raporteissa tarkemmat tiedot ajomatkoista. Merkitse muistiin tarkka ajankohta, jolloin
matkamittarin lukema on tallennettu.

3.4

Kuljettajat

Tässä osiossa voidaan lisätä, etsiä ja hallita autonkuljettajien työtä koskevia tietoja. Kuljettajattoiminnon käyttö on tarpeen silloin, kun ajoneuvoon halutaan yhdistää tietty kuljettaja. Sitä
tarvitaan esimerkiksi silloin, jos ajoneuvon pääkäyttäjä on lomalla tai ajoneuvo on toisen
kuljettajan käytössä jostakin muusta syystä.
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3.5

Käyttäjät ja käyttöoikeudet

Tässä valikossa voit lisätä uusia käyttäjiä ja käyttöoikeuksia. Käyttöoikeuksia voidaan muokata
käyttäjäkohtaisesti valitsemalla käyttäjän nimi käyttäjäluettelosta.

Sitten painetaan Tili. Suosittelemme käyttämään käyttöoikeusosiota esimerkiksi silloin, jos
yrityksesi eri osastoille on asetettu erilaisia rajoituksia. Esimerkiksi Tallinnan myyntiosaston
henkilöstö voi täyttää ainoastaan matkapäiväkirjaa ja myyntiosaston henkilöstö näkee vain sen
käytössä olevat ajoneuvot.

3.5.1 Uuden käyttäjän lisääminen
Paina vihreää Uusi käyttäjä -painiketta. Käyttäjän nimen suositellaan olevan muotoa
”etunimi.sukunimi” tai sähköpostiosoite!
Uuden käyttäjän lisääminen:
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3.5.2 Käyttäjien hallintaa koskevat oikeudet
Asetukset -> Käyttäjät (valitse käyttäjän nimi) -> Tili
Valitse sopivat käyttöoikeudet.

Tallenna muutokset painamalla vihreää Tallenna-painiketta.
3.5.3 Käyttöoikeudet: Ajoneuvot
Asetukset -> Käyttäjät (valitse käyttäjän nimi) -> Ajoneuvot
Valitse ajoneuvon rekisterinumeron jäljessä olevista sarakkeista sopivat vaihtoehdot. Vihreä väri
tarkoittaa oikeuden olemassaoloa ja punainen väri oikeuden puuttumista.
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3.5.4 Käyttöoikeudet: Raportit
Asetukset -> Käyttäjät (valitse käyttäjän nimi) -> Raportit
Myönnä oikeuksia valitsemalla sarakkeesta sopivat vaihtoehdot. Vihreä väri tarkoittaa
oikeuden olemassaoloa ja punainen väri oikeuden puuttumista.

Käyttäjä ei näe ajoneuvoja, jos yhtäkään ajoneuvoa ei ole merkitty tässä näkyväksi. Yksittäisen
ajoneuvon voi tarvittaessa tehdä käyttäjälle näkyväksi tämän käyttöoikeuksissa.
3.5.5 Polttoainekortit ja tankkaustietojen tuonti
Jos haluat käyttää tätä toimintoa, ota meihin yhteyttä. Ennen raporttien tulostusta
polttoainekortti pitää linkittää autoon tai kuljettajaan valikossa Asetukset -> Polttoainekortit.
Kortti voidaan luoda järjestelmään sekä manuaalisesti painamalla vihreää Uusi polttoainekortti
-painiketta että automaattisesti tuomalla ensimmäinen tiedosto.

Tankkaukseen liittyvät tiedostot tuodaan valitsemalla valikosta Raportit -> Tuo tankkaukset
Ladataksesi CSV-tiedoston napsauta sitä tai vedä se merkittyyn kenttään.

11

Ensimmäisen tiedoston siirron jälkeen järjestelmä luo automaattisesti kaikki tiedostoon sisältyvät
polttoainekortit. Tämän jälkeen voit linkittää kortit tiettyyn ajoneuvoon tai kuljettajaan.
Polttoainekortit täytyy linkittää raportoinnin tarkkuuden ja oikeellisuuden varmistamiseksi.
Lataukseen soveltuvat vain CSV-tiedostot. Jos tiedostomuoto ei sovellu järjestelmään,
suosittelemme lähettämään tiedoston meille tarkistettavaksi.
Tiedoston latauksen jälkeen aseta tuotavaan tiedostoon ”Tiedostoerotin”, ”Tekstierotin” ja
”Koodaustapa”. Jos tiedostossa olevat sarakkeet ovat eroteltuja ja tiedot näkyvät oikein, paina
Jatka-painiketta.
Siirrä pakolliset kentät oikeiden otsikoiden alle. Pakolliset kentät ovat ”Oston ajankohta”, ”Kortin
numero” ja ”Määrä (litraa)”. Jos kaikki on kunnossa, tankkausrivit aktivoituvat ja voit painaa
Tuonti-painiketta.
Ennen tiedoston tuontia polttoainekortteihin perustuvat raportit on lisättävä raportoinnin
työpöydälle. Nämä raportit lisätään työpöydälle automaattisesti, kun tuontimoduuli aktivoidaan.
Raportit voi koostaa myös manuaalisesti valitsemalla raportin tyypiksi ”Polttoainekortin tiedot”
ja perustiedoiksi vastaavasti ”Tankkaus polttoainekortilla” tai ”Polttoainekortit”. Tuloksena
saadaan
joko
ajoneuvo/korttiraportti
tai
yhteenvetoraportti.
Raporteissa
on
polttoainekulutuksen keskiarvo, matka edelliseltä tankkauspisteeltä ja tankkausosoite (GPStiedon perusteella).

3.6

Yhteystiedot

Yhteystietojen syöttäminen on tarpeen, jos muille käyttäjille halutaan myöhemmin lähettää
ilmoituksia. Tässä voit lisätä ja hallita käyttäjien yhteystietoja.

Lisää uusi yhteystieto painamalla vihreää Uusi yhteystieto -painiketta, muokkaa yhteystietoja
valitsemalla käyttäjän nimi ja muokkaa tietoja avautuvassa ikkunassa.
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4. KARTTA
Karttanäkymässä näkyvät kaikki yrityksen ajoneuvot reaaliaikaisesti. Vasemmalla puolella on
luettelo autoista ja oikealla niiden sijainti kartalla, ajosuunta ja tila. Ensimmäisinä näkyvät
liikkeellä olevat autot, sitten pysäköidyt jne. Jos olet luonut ajoneuvoryhmiä, voit valita ryhmän
ajoneuvojen pudotusvalikosta.

Tilamerkinnät: Vihreä nuoli - liikkuva auto ja sen ajosuunta. Sininen P-kirjain - Pysäköinti - Auto
seisoo, moottori ei käy. Sininen II-merkki - Seisonta-aika - Auto seisoo, moottori käy. Punainen
!-merkki - mahdollinen laitevika tai virtavika. Voi tarkoittaa myös, että laite on yhteysalueen
ulkopuolella tai se ei ole lähettänyt tietoa sijainnistaan vähintään 15 minuuttiin.

Oikeassa yläkulmassa on asetuskuvakkeita:
Ylhäältä alas
1. Karttakerrosten valinta
2. Asetukset
3. Avaa reittisuunnittelija
4. Viestin lähetys.

Ajoneuvon nimi -toiminnolla voidaan lisätä kuvakkeeseen auton nimi ja kuljettajan nimi.
Ajoneuvojen ryhmittely -toiminnolla voidaan esittää toisiaan lähellä sijaitsevat autot yhtenä
kuvakkeena.
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Painamalla ajoneuvoryhmän kuvaketta saat näkyviin ryhmään kuuluvat autot. Suurentamalla
karttaa saat kuvakkeen alla olevat autot näkyviin. Tästä toiminnosta on hyötyä erityisesti isoille
yrityksille.

4.1

Tehdyn matkan toistaminen

Eli reitin toistaminen kartalla. Valitse kartalta auto, jonka reitin haluat saada näkyviin. Valitse
toiston aikaväli. Sitten paina vihreää
Lataa historia -painiketta. Kartalle tulee näkyviin
valitulla aikavälillä ajettu reitti. Kun tiedot on ladattu, reitti voidaan toistaa.

Reitin toistamiseksi paina
Toista-painiketta. Tarvittaessa voit myös muuttaa toiston
nopeutta, asettaa sen tauolle ja käynnistää uudelleen. Toistonäytön alalaidassa on diagrammi,
jossa näkyvät valitsemasi asetukset.

4.2

Alueet

Tämä Navirec-sovelluksen työkalu antaa mahdollisuuden rajata kartalle alueita, jonne
saavuttaessa tai joilta poistuttaessa suoritetaan tiettyjä toimintoja. Voit esimerkiksi määritellä
auton, jolle alue on määritelty, ja mitä tapahtuu, kun tämä auto saapuu alueelle tai poistuu sieltä.
Jos alueiden tapahtumista tarvitaan tarkempia tietoja, suosittelemme laatimaan vastaavia
alueita koskevat raportit. Suosittelemme myös asettamaan ilmoitukset alueiden liikenteestä.
Alueita hallitaan käyttöoikeuksien mukaisesti. Jos jostain syystä et näe tarvitsemiasi alueita, ota
yhteyttä pääkäyttäjään.
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4.3

Uuden alueen luonti

Siirry Kartta-valikkoon ja valitse vasemmalta puolelta välilehti Alueet.
Helpoin tapa on luoda alue osoitteen perusteella. Syötä haluamasi osoite. Paina Luo uusi alue painiketta ja valitse joko Ympyrä tai Monikulmio.

Syötä uuden alueen nimi (oletusarvoisesti se on osoite), tee lisämääritykset ja merkitse sijainti
kartalle.
Voit käyttää alueen liikennetietoja raporteissa, ilmoituksissa tai projekteissa valitsemalla näytön
alalaidasta Käytä aluetta. Sitten tallenna alue. Jotta alueiden liikenne näkyisi raporteissa, pitää
Viestit -> Ilmoitukset -valikossa määritellä alueiden mukaiset viestit järjestelmän sisäiseen
käyttöön. Lisäksi raportteihin on linkitettävä etukäteen vastaavat tiedot alueista. Jos alueita on
paljon, voidaan niistä muodostaa alueryhmiä.

Alueita voi poistaa napsauttamalla alueen nimeä ja sen jälkeen punaista painiketta Poista.
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5. RAPORTIT
Raportit-valikossa voidaan luoda sekä reittiin perustuvia matkapäiväkirjoja että esimerkiksi
yhteenveto- tai polttoaineraporttien tietoihin perustuvia raportteja. Kaikki raportit voidaan viedä
.PDF, .XLS ja .CSV-tiedostoiksi.
Työpöydällesi on luotu pikakäyttöä varten vakioraportteja. Jos haluat muuttaa raporttien
sisältöä, paina Hallinta-painiketta. Jos sinulla on tarvittavat käyttöoikeudet, voit siirtää
tietokenttiä, lisätä uusia tietoja sekä poistaa tietoja. Käyttöoikeuksista riippuen voit poistaa
raportteja ja lisätä uusia raportteja. Jos käyttäjällä on oikeus muokata tietoja, käyttäjä näkee
kaikki tiliin liittyvät raportit ja voi muokata niitä.

5.1 Raportin sarakkeiden asetukset
Navirecin luomien vakioraporttien malleja voidaan muokata yrityksen toiveiden mukaan ja
säätää, mitkä tiedot raporteissa näkyvät ja missä järjestyksessä.
Muokattavat raportit jakautuvat neljään ryhmään:
•
•
•
•

Matkat
Tankkaukset
Matkojen vahvistukset
Kulut

Voit muokata raporttia avaamalla sen ja painamalla vihreää Hallinta-painiketta.
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Raportti avautuu muokkaustilaan, jonka jokaisesta laatikosta voit valita haluamasi vaihtoehdot.

Tehtyäsi muutokset paina vihreää Päivitä-painiketta. (Raportin voi myös poistaa painamalla
punaista Poista-painiketta.)

5.2 Raportin luominen
Valitse Raportit -> Uudet raportit, paina vihreää Uusi raportti -painiketta ja valitse raportin
tyyppi pudotusvalikosta (matkaraportti, tankkausraportti, matkojen vahvistusraportti,
kuluraportti).

Valitse toistuva ajanjakso tai anna määrätty aikaväli.
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Määrittele aikaväli tai ajanjakso.

Valitse yksi tai useampi ajoneuvo (Ajoneuvo-valikosta), valitse ajoneuvoryhmä (tai -ryhmät), valitse
yksi tai useampi kuljettaja, tee valinnat sarakkeet-valikossa. Valinnan jälkeen paina oikealle

osoittavaa painiketta.
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Halutessasi voit tehdä lisävalintoja:

”näytä vain vahvistamattomat matkat”, ”näytä vain matkat
ilman kuormaa”, ”näytä vain autojen seisonta-aika”, ”näytä
kaikki ajoneuvot”. Luo raportti painamalla vihreää Luopainiketta näytön alalaidassa.
Tämän jälkeen avautuu luodun raportin näkymä.

Jos haluat käyttää luotua raporttia myöhemminkin, suosittelemme tallentamaan sen painamalla vihreää
Tallenna-painiketta, jonka jälkeen raportille pitää antaa nimi ja painaa vihreää Hyväksy-painiketta

Luotua raporttia voidaan tarkastella ja muokata myöhemmin valitsemalla se Raportit-valikosta.

Itse luomasi raportit on merkitty Tähdellä

5.3 Automaattisen raportin asetukset
Navirecin avulla voit saada säännöllisesti ajoneuvoraportteja kirjautumatta järjestelmään
sisään. Tätä varten raporttien asetuksista on valittava, lähetetäänkö raportit sähköpostitse
päivittäin, kerran viikossa tai kerran kuukaudessa.
Automaattisen lähetyksen säätämiseksi avaa haluamasi raportti ja paina vihreää Hallintapainiketta.
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Valitse välilehti Toistuvuus.

Paina vihreää Lisää raportointiväli -painiketta.
Seuraavaksi avautuu näkymä, jossa on automaattisen raportin asetukset.

Täytä kentät ja valitse vaihtoehdot pudotusvalikoista ja laatikoista. Kun olet valmis, paina vihreää
Tallenna-painiketta.
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5.4

Matkapäiväkirjojen hallinta

Matkapäiväkirjaraportissa käyttäjä voi käyttöoikeuksistaan riippuen tehdä seuraavia asioita:
5.4.1 Matkojen yhdistäminen
Emme suosittele yhdistämään matkoja kuin erikoistapauksissa, koska yhdistämisen jälkeen
yhdistettyjen matkojen alkuperäiset matkat eivät enää ole näkyvissä. Tätä toimintoa käytetään
useimmiten silloin, kun matkalla on tapahtunut odottamaton pysähdys, mutta matkan
määränpää ei käytännössä muutu.

Yhdistä matkat valitsemalla ensin matkat, jotka haluat yhdistää. Sitten valitse ”Yhdistä matkat”
ja vahvista painamalla ”Muuta valitut matkat” -painiketta. Vain peräkkäisiä matkoja voidaan
yhdistää.
5.4.2 Kommentin lisääminen
Raporttiin voidaan lisätä erillisiä kommentteja tai kaikkiin matkoihin liittyvä yhteinen
kommentti.
Jos kommentit ovat vakiomuotoisia, voidaan kommenteista luoda pudotusvalikko, joka
helpottaa raporttien muokkausta. Tätä varten käytetään lisäkenttiä, joihin liittyvät
käyttöoikeudet määritellään raporttisivun lisäkenttien osiossa. Jos raporttiin on lisätty
21

lisäkenttä, sille voidaan määritellä pudotusvalikosta valitsemalla arvoja, jotka koskevat joko
yksittäistä matkaa tai useita matkoja.
5.4.3 Matkan tyyppi
Jos kaikki valitun aikavälin matkat ovat joko työ- tai yksityisiä matkoja, voidaan raportin
alaosassa määritellä kaikki matkat samantyyppisiksi. Matkan tyyppi voidaan määritellä myös
jokaiselle matkalle erikseen.
5.4.4 Matkojen vahvistus
Matkojen vahvistuksen päätavoitteena on toimittaa alustavaa tietoa kirjanpitoon matkoihin
perustuvien laskelmien suorittamiseksi sekä kuljettajan vahvistamien matkojen arkistoimiseksi.
Matkapäiväkirjaa täytettäessä vahvistus tehdään viimeisenä. Kaikki muut raporttiin liittyvät
toimenpiteet on tehtävä sitä ennen.

5.5

Vinkkejä raporttien käyttöön
•

•
•

Kaikki raportissa olevat tiedot voidaan lajitella käänteiseen järjestykseen. Tätä varten
aseta kohdistin sarakkeen otsikon päälle, jolloin otsikon oikealle puolelle ilmestyy kaksi
nuolta ylös ja alas. Tietojen järjestystä sarakkeessa muutetaan nuolta painamalla (A -> Z,
Z -> A).
Jos sarakkeen otsikko ei näy kokonaan, napsauta otsikkoa ja se tulee kokonaan näkyviin.
Raportin sarakkeita voidaan tarvittaessa siirtää asettamalla kohdistin sarakkeen otsikon
päälle, jolloin vasemmalle ilmestyy merkki ”::“. Paina merkkiä ja vedä sarake haluamaasi
paikkaan.
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6.

ILMOITUKSET JA VIESTIT

Tässä osiossa voidaan luoda tarvittavia ilmoituksia ajoneuvoille, kuten alueisiin perustuvia tai
nopeusrajoituksen ylittämistä koskevia ilmoituksia.
Alueisiin perustuvia ilmoituksia tarvitaan, jos halutaan tietää, milloin ajoneuvo on saapunut
tietylle alueelle ja poistunut sieltä. Tilailmoitukset voivat olla tarpeen, jos GPS-laite ei lähetä
tietoja, jolloin saat välittömästi ilmoituksen asiasta.
Syötedataan perustuvat ilmoitukset ovat hyödyllisiä, kun tarvitaan tietoa esimerkiksi
polttoainetason nopeasta laskusta. Syötedataa saadaan nopeus-, polttoaine- tai lämpötilaantureista.

6.1

Uusi ilmoitus

Paina ilmoitusosiossa vihreää Uusi ilmoitus -painiketta.

Jos olet aikaisemmin jo tehnyt useita ilmoituksia, ohjelma voi luoda uuden ilmoituksen aiempien
perusteella. Tämä ei kuitenkaan ole pakollista.
Ilmoitusteksti:
Syötä kaikki tiedot, jotka haluat nähdä ilmoituksessa, kuten ajoneuvon rekisterinumero, alueen
nimi tai kuljettajan nimi. Ilmoituksen vastaanottajalle lähetetään vain tässä annetut tiedot.
Valitse ilmoituksen Tapahtumatyyppi:
Käytetyimpiä ovat syötteet ”nopeus” ja ”polttoaine”. Ennen kaikkea halutaan saada tietoa
nopeusrajoituksen ylittämisestä ja tankissa olevan polttoaineen tason nopeasta laskusta
(varkaus).
Valitse Ilmoitustapa:
Ilmoitukset voi saada joko sähköpostina tai tekstiviestinä tai molemmin tavoin.
Valitse ilmoitukseen liittyvät Ajoneuvot:
Voit valita useita ajoneuvoja, joita ilmoitus koskee.
Tarvittaessa määrittele Ilmoituksen viive (sekunteina):
Tämä toiminto on hyödyllinen, kun äkillinen muutos ei merkitse välttämättä ongelmaa.
Esimerkiksi jos lyhytaikainen nopeusrajoituksen ylitys ei ole merkittävää.
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Valitse Vastaanottajat:
Valitse, kenelle ilmoitus lähetetään. Jos ilmoituksen vastaanottaja puuttuu luettelosta, voit
lisätä hänet luetteloon (ks. ohjeet kohdassa 3.6).
Ilmoitukset lähetetään joko sähköpostina tai tekstiviestinä tai molemmin tavoin.
Huom! Ilmoitusosiossa ilmoitukset muodostetaan reaaliaikaisesti tapahtuneen mukaan.
Tekstiviestin lähetys on maksullista.
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7.

HUOLTO

Huolto-osiossa voit määritellä ajoneuvojen huolto- ja korjaustöiden aikataulut. Voit luoda myös
ilmoitukset lähiaikoina tulevista huolloista.

Yhdelle autolle voidaan lisätä useita erityyppisiä huoltoja, kuten ajomatkaan, matkamittarin
lukemaan tai päivämäärään perustuvia.

7.1

Uusi huolto

Paina vihreää Uusi huolto -painiketta huolto-osion valikossa. Syötä ensin huollon nimi.
Myöhemmin se näkyy huoltonäkymässä. Valitse sitten ajoneuvo.

Valitse parametri ”Linkitetty kohde”:
- Ajomatka (km): seuraavan huollon ajankohta määräytyy ajettujen kilometrien mukaan;
- Matkamittarin lukema: seuraavan huollon ajankohta määräytyy matkamittarin lukeman
mukaan;
- Päivämäärä: seuraavan huollon ajankohta määräytyy syötetyn päivämäärän mukaan;
- Moottori (käyntitunnit): seuraavan huollon ajankohta määräytyy moottorin käyntituntien
mukaan;
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Kun linkitetty kohde on valittu, syötä arvot (edellinen arvo, väliarvo, kohdearvo).
Halutessasi voit lisätä muita parametreja tai linkitettyjä kohteita valitsemalla Lisää kohde.
Kun kaikki parametrit on syötetty, paina vihreää Tallenna-painiketta.
Näytön oikealla puolella voit lisätä ilmoituksia valitsemalla Lisää ilmoitus.
Valitse ”Huoltoväli”
Aiemmin valittujen parametrien perusteella laatikossa näkyvät vaihtoehdot, joista voidaan
laatia ilmoituksia.

Valitse ”Kynnysarvoprosentti”:
Kynnysarvoprosenttia voi korottaa siirtämällä valkoista palloa

Siirtämällä palloa vasemmalle % pienenee ja oikealle % kasvaa.
”Ilmoitusteksti”:
Syötä kaikki tiedot, jotka haluat nähdä ilmoituksessa, kuten
ajoneuvon rekisterinumero, kuljettaja ja huollon sisältö.
Vastaanottajalle lähetetään vain tähän syötetyt tiedot.
Valitse ”Ilmoituksen toimitustapa”: ilmoitus voidaan lähettää
sovelluksessa, sähköpostitse tai tekstiviestinä.
Valitse Vastaanottajat: Valitse, kenelle ilmoitus lähetetään.
Kun kaikki on valmista, paina vihreää Tallenna-painiketta.
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7.2

Huoltoluettelo

Huoltoluettelonäkymässä voidaan tarkastella lähestyviä huoltoja graafisessa muodossa. Jos
huoltoa ei ole suoritettu ajoissa, huoltorivi muuttuu punaiseksi. Keltainen rivi tarkoittaa, että
huollon ajankohta on lähitulevaisuudessa.
Jos haluat merkitä huollon suoritetuksi tai lisätä suoritettuun huoltoon uuden samantyyppisen
huollon, napsauta vihreää ruksia ja tee tarvittavat toimenpiteet.

Jos huoltoilmoitusten vastaanottajat puuttuvat tietokannastamme, voit syöttää heidän nimensä
valitsemalla Lisää uusi yhteystieto vastaanottajien kentän alta.
Huom! Huolto-osio muodostaa ilmoitukset kerran päivässä.
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8. VARAUKSET
Varaukset-osiossa voidaan varata esimerkiksi yhteiskäytössä olevia ajoneuvoja.
Tarkat tiedot varauksesta siirtyvät välittömästi raporttiin, jolloin varauksen tekevän henkilön ei
tarvitse enää kirjata matkaa erikseen matkapäiväkirjaan. Varaukset-osion toiminta riippuu
käyttöoikeuksista eli näkymän sisältö riippuu siitä, onko palveluntarjoaja aktivoinut osion ja
onko käyttäjällä käyttöoikeus ”Käyttäjä voi hallita varauksia”.

8.1

Yhteinen varausluettelo

Yhteisessä luettelossa käyttäjä näkee ne ajoneuvot, jotka kuuluvat hänen käyttöoikeuksiensa
piiriin. Jos käyttäjä on aikaisemmin ryhmitellyt ajoneuvoja, näkyvät samat ajoneuvoryhmät
Varaukset-osiossa.
Käyttäjä näkee kalenterissa oletusarvoisesti kuluvan päivän. Näkymää voidaan helposti muuttaa
pikanäppäimillä vastaavasti viikoksi, kuukaudeksi tai vuodeksi.

8.2

Varauksen lisäys, muutos ja poisto

Lisää varaus avaamalla päävalikossa Varaukset-välilehti ja napsauttamalla vihreää Lisää varaus painiketta.

28

Syötä avautuneeseen ikkunaan tarkemmat
tiedot, kuten ajoneuvon nimi, kuljettajan
nimi, ajanjakso, matkan tyyppi, aloitus- ja
päättymisaika sekä kommentti.
Tallenna varaus painamalla vihreää Tallennapainiketta.
Voit muuttaa tai poistaa olemassa olevan
varauksen valitsemalla kyseisen varauksen.
Tämän jälkeen avautuu muokkausikkuna. Nyt
voit muuttaa varauksen tietoja painamalla
vastaavasti joko Tallenna tai Poista.
Varauksen peruuttaminen on mahdollista
vain ennen varauksen alkua. Järjestelmä ei
salli poistaa jo menneitä varauksia.

Varaus voidaan tehdä 15 minuutin tarkkuudella. Tiedot matkaan liittyvästä kuljettajasta ja
matkan tyypistä sekä kommentit tallentuvat automaattisesti raporttiin. Näiden tietokenttien
pitää olla asetettu raporttiin jo etukäteen.
Varaus siirtyy raporttiin, jos käyttäjä on lähtenyt liikkeelle heti varauksen alkaessa tai
varausjakson aikana.
Kirjaudu ulos ohjelmasta napsauttamalla ”Kirjaudu ulos” -painiketta
käyttäjätunnuksen vieressä.

, joka sijaitsee

29

9. NAVIREC-MOBIILISOVELLUS
Navirec-mobiilisovelluksella voidaan seurata autojen liikkumista kartalla sekä niiden
polttoaineenkulutusta ja nopeutta reaaliaikaisesti.
Sovelluksella voidaan myös varata ajoneuvoja, tarkastella matkapäiväkirjoja sekä toistaa tehtyjä
matkoja.
Navirecin mobiilisovellus soveltuu Android- ja iOS-laitteille.
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