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1. Üldised võimalused
Navirec programm võimaldab:
• jälgida automaatselt ettevõtte kütusekaartide kasutamist
• koostada sobivaid raporteid ja saata neid perioodiliselt e-mailile
• lisada autopargile hooldusi ja seadistada automaatseid teavitusi
• kontrollida tööauto kasutamisi erasõitudeks
• broneerida sõidukeid
• luua ja hallata maa-alasid
• hallata sõidukite parkimisinfot
• anda õigusi vastavalt töötaja profiilile

Autopargi haldamiseks varustame Teie ettevõtte sõidukid kaasaegsete GPS navigatsiooniseadmetega.
Andmete edastamisel kasutatakse mobiilset andmeside, mis tagab pideva andmete liikumise ning mille
tulemusel on võimalik sõidukite jälgimine asukohakaardil.
Alati on jälgitav auto kiirus, peatumine, parkimine ja asukoht. Kõik selleks, et Teil ettevõtjana oleks
võimalik vastu võtta otsuseid autopargi efektiivsemaks haldamiseks.

2. Kuidas alustada
Navirec kasutajaliides asub aadressil https://app.navirec.com/
Programmi sisenemiseks olete
meilt saanud esmase
kasutajanime ja salasõna.
Tunnused saanud isik on vaikimisi
ettevõtte administraator.
Administraatoril on edaspidi
võimalus lisada uusi kasutajaid
/ administraatoreid ning
administreerida kõigi õigusi.
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3. Seaded
Programmi sisenemisel valige kasutuskeel,
klõpsates paremal menüüreas olevale riigi
lipule.
Kasutuskeelt saab hiljem muuta nii
programmi sisenemisel, kui ka
programmis sees olles ülevalt
paremalt nurgast.
„Seaded->Isiklik->Vaikimisi keel“.

3.1

Isiklikud seaded

„Seaded->Isiklik“ aknas on võimalik kasutajal seadistada personaalseid seadeid.
Siin saate vahetada aktiivset keelt ja muuta salasõna.
Navireci poolt teile saadetud salasõna saab muuta, kui klõpsate „Muuda salasõna“ nupule.
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3.2

Sõidukid

Siit saate hallata sõidukite tehnilisi andmeid ja määrata sõidukite gruppe. Sõidukite haldamiseks klõpsake
sõiduki registreerimisnumbrile. Võimaldame sõidukile anda sobiva nimetuse, määrata töö- erasõitude
aja, sisestada liisingu info ja palju mud.

3.3.

Sõidukite grupp

Sõidukite gruppidest on kasu eelkõige siis, kui soovite ise autosid näha kaardil grupeeritult. Gruppide
moodustamist tasub teha juhul, kui sõidukid jagunevad näiteks üksuste või regioonide põhiselt.

Funktsiooni on võimalik kasutada ka õiguste andmisel. Võite näiteks kasutajagrupile sõidukite
õigusi filtreerida.

www.navirec.ee

Tehniline tugi: 651 8188 (E-R 8:00 – 17:00)

6
info@navirec.com

Sõidukite gruppi luues, pange esmalt grupile nimi ja seejärel näete autosid, mida on Teil võimalik
gruppi lisada. Valige soovitud autod ja klõpsake rohelisele „->“ nupule. Kui valikud tehtud klõpsake
rohelisele „Salvesta“ nupule.

3.3

Hodomeetri näidu sisestamine

Sõiduki Hodomeetri (läbisõidumõõdiku) näitu saate sisestada sõiduki haldusest:
„Seaded->Sõidukid->Sõiduki reg.nr->Hodomeeter“

Võimalikult täpse hilisema läbisõidu saamiseks raportites, soovitame edaspidi uuendada hodomeetri näitu
vähemalt kord kuus. Märkige täpne aeg millal hodomeetri näitu vaadati.
www.navirec.ee
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3.4

Juhid

Siit saate lisada, otsida ja hallata sõidukite juhte. Juhtide kasutamine on vajalik juhul, kui soovite siduda
sõidukiga konkreetse juhi. Samuti võimaldab juhtide olemasolu vahetada raportis sõitudega seotud juhte
ja saada juhipõhist statistikat. See võib olla vajalik juhul, kui näiteks sõiduki peakasutaja on puhkusel või
sõidukiga sõidab teine juht mõnel muul põhjusel.
Lisage juurde ka juhi sissepääsukood, et võimaldada juhituvastus I-Buttoni või RFID abil.

3.5

Kasutajad ja haldusega seotud õigused

Siit menüüst saate luua uusi kasutajaid ja kasutajagruppe, ning muuta haldusega seotud õiguseid.

3.5.1

Uue kasutaja lisamine

Klõpsake rohelist „Uus kasutaja“ nuppu.
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Soovitame kasutajanimede loomisel kasutada kombinatsiooni „eesnimi.perenimi“ või e-posti aadressi. Uue
kasutaja loomisel saate ta koheselt lisada ka sobivasse kasutaja gruppi, mille loomine on kirjeldatud
punktis 3.5.3.
3.5.2

Kasutaja halduse ja kuvamisega seotud õiguseid

„Seaded->Kasutajad (klõpsa kasutaja nimele)->Konto“

Tehke valikud klõpsates soovitud õigustele salvestage töö.
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3.5.3

Kasutaja grupid

Siin saate luua ning hallata kasutajate gruppe, ning määrata neile soovitud õigusi. Kasutaja gruppe
võite luua näiteks osakonna- või piirkondade põhiselt (nt Müügiosakond, Tartu osakond jne). Kasutaja
gruppidele saate määrata ka sõidukite ja sõiduki gruppide õigusi (punkt 3.5.4)

Uue kasutaja grupi loomiseks klõpsake üleval paremal asuvat nuppu “Uus grupp”. Määrake grupile
nimetus (“Rolli nimi)”, valige liikmed ning sobivad kasutajaõigused ja salvestage töö.

3.5.4 Kasutaja ja kasutaja grupi sõidukite õigused
Siin saate määrata sõidukite ja sõidukite gruppide õigusi oma kasutajatele ja kasutaja gruppidele.
Muutmiseks minge:
„Seaded->Kasutajad / kasutaja grupid (klõpsa kasutaja/grupi nimele)->Sõidukid“
Klõpsates veerudes olevatele valikutele, mis on iga sõiduki registreerimisnumbri järel, valige sobivad.
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Roheline tähendab õiguse olemasolu, punane selle puudumist.

3.5.5

Kasutajate ja kasutaja gruppide raportite õigused

Siin saate määrata raportitega seonduvaid õigusi kasutajatele ja kasutaja gruppidele. Saate määrata
nii juurdepääsu kui haldamisõigusi.
Muutmiseks minge:
„Seaded->Kasutajad / kasutaja grupid (klõpsa kasutaja/grupi nimele)->Raportid“
Juurdepääsu ning haldamisõiguse lisamiseks tehke linnuke soovitud raportite ette. Roheline tähendab
juurdepääsu olemasolu, punane selle puudumist.
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3.5.6

Kütusekaardid ja tankimise andmete import

Lahenduse kasutamiseks palume meiega ühendust võtta!

Enne impordi tulemi vaatamist raportitest, tuleb menüüs „Seaded->Kütusekaardid“ siduda
kütusekaardid sõiduki või juhiga.
-

Kütusekaarte on võimalik automaatselt liidestada (API)

Olerexi kliendid saavad minna tankla kodulehe iseteenindusse ja liidestada kütusekaartide
kasutamine sealt.
Circle K klientidel palume täita ja digiallkirjastada leping, ning saata see helpdesk@gsmvalve.ee
Neste ja Alexela klientidel palume saata sooviavaldus helpdesk@gsmvalve.ee
Edaspidi saabuvad kütuseandmed meie süsteemi automaatselt!
-

Kaarte on võimalik süsteemi ka käsitsi sisestada

Klõpsake rohelisele „Uus kütusekaart“ nupule.
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Kütuse tankimiste faile saate importida menüüs “Raportid->Importi tankimised“

Klõpsake või lohistage CSV fail programmis näidatud alale üleslaadimiseks.

Peale esmast faili importi tekitab süsteem automaatselt kõik failis olevad kütusekaardid. Saate seejärel
siduda kaardid vastavalt kas sõiduki või juhiga. Kaartide sidumine on raportitesse korrektsete andmete
jõudmise eelduseks.
Võimaldame üles laadida ainult CSV formaadis faile. Failiformaadi mittesobivusel, soovitame
üleslaetav fail saata meile kontrollimiseks.
Peale faili laadimist määrake imporditavale failile „Faili eraldaja“; „Teksti eraldaja“ ja „Faili kodeering“.
Kui failis olevad tulbad on lahterdatud ja nähtavad andmed on visuaalselt korrektsed, siis klõpsake
nuppu „Jätka“.
Tõstke kohustuslikud andmeväljad failipäise õigetesse tulpadesse.
Kohustuslikud väljad on: Ostu aeg, Kaardi number ja Kogus (liitrid). Kui kõik on korras, siis
aktiveeruvadad tankimiste read ja võite nüüd vajutada nuppu „Impordi“.
Enne faili importi peab olema lisatud raportite töölauale kütusekaartide tankimiste põhised
raportid. Sellised raportid lisatakse töölauale automaatselt, kui aktiveeritakse importimise moodul.
Samuti on võimalik raporteid luua käsitsi, valides raporti tüübiks; „Kütusekaartide andmed“
ja

põhiandmeteks

vastavalt

kas

„Kütusekaartidega

tankimised“

või

„Kütusekaardid“.

Tulemuseks saate vastavalt kas sõiduki-/kaardipõhise raporti või koondraporti. Raportites näitame
lisaandmetena arvestuslikku keskmist kütusekulu, distantsi eelmisest tankimisest tankla nime ja
tankimise aadressi (GPS andmete põhjal).
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3.6

Kontaktid

Kontaktide seadistamine on vajalik juhul, kui soovite edaspidi näiteks rakendada kasutajatele teavitusi. Siin
saate lisada ja hallata kasutajate kontakte.

Uue kontakti lisamiseks klõpsates rohelisele „Uus kontakt“ nupule, kontakti muutmiseks
vajutage muutmist vajavale nimele ja tehke avanenud aknas soovitud muudatused.
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4. Kaart
Kaardivaates on nähtav kogu ettevõtte autopark reaalajas. Vasakul pool on näha hallatavad autod,
paremal pool auto asukoht kaardil, liikumissuund ja staatus. Autod on sorteeritud staatuste järgi.
Esmalt näidatakse sõitvaid autosid, seejärel parkivaid jne. Juhul kui Teil on juba moodustatud sõidukite
grupid, siis loodud grupid on valitavad sõidukite ülevalt rippmenüüst.

Staatuste tähendused:
Roheline „nool“- Sõitmine - sõitev auto ja sõidusuund
Sinine „P“ – Parkimine - auto seisab, süüde väljas
Sinine “II“ – Jõudeaeg - autol süüde sees, mootor töötab.
Punane „!“– võimalik seadme või vooluahela rike. Samuti võib seade olla levist väljas või ei ole saatnud seade
vähemalt 15 minutit oma asukoha infot.
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Kaardi seadistused
Paremalt ülevalt kaardi nurgast leiate seadistuste ikoonid:
1. Vali kaardikihid
2. Seaded
3. Ava teekonna planeerija
4. Saada sõnum
Seadistades „Sõidukite nimed“ funktsiooni, lisatakse ikoonile auto
nimetus ja juhi nimi. Seadistades „Grupeeri sõidukid“ funktsiooni,
näidatakse lähetikku olevaid autosid ühe ikoonina.
Klõpsates grupeeritud autode ikoonile, näete ikooni all olevaid autosid.
Samuti tulevad ikooni all olevad autod kaardile nähtavale juhul, kui
suumite kaarti lähemale. Selle funktsiooni kasutamine annab parima
efekti suuremate autoparkide puhul.

4.1

Saada sõnum funktsioon

Teil on võimalik saata sõnumeid otse Navireci lahendusest. See on hea võimalus teavitada oma
autojuhte näiteks ootamatutest muutustest sõitudes või edastada neile kiirelt sihtkoha aadress või
koordinaadid. Saate saata teavitusi nii smsi kui emaili teel.
Sõnumite saatmiseks on kaks võimalust:
1. Kaardivaates
Kaardivaates sõnumi saatmiseks on samuti kaks võimalust:
1. Klõpsake kaardil paremas ülemises nurgas ümbriku
ikoonil, valige juht, sõnumi format (sms/email), kirjutage
sõnumi pealkiri (teema) ja sisu (teavitus).
2. Tehke paremklõps kaardil soovitud asukohal ja vajutage
ümbriku ikoonile, et edastada smsi või emaili teel aadress
või koordinaadid.
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2. Menüüribalt sõnumite alt
Valige ülevalt menüüribalt “Sõnumid”, sms või e-postid ja “Saada uus sms/e-post”. Otsige või
valige rippmenüüst juht ja kirjutage soovitud sõnumi tekst.

4.2

Eelnevalt tehtud sõitude taasesitamine

Teil on võimalus lahenduses taasesitada eelnevalt toimunud sõitude marsruute koos sõiduga seotud
andmetega. Taasesitamiseks valige kaardivaates masinate loendist auto, mille sõiduajalugu soovite
järelvaadata. Valige soovitud ajaperiood ning klõpsake rohelisel auto ikoonil

(laadi

ajalugu).
Teile

näidatakse

valitud

perioodi teekonda kaardil ning
graafikut

sõidu

andmetega.

Pärast andmete laadimist on Teil
võimalik

sõitu

vajutades

taasesitada
ikoonile

(esita)
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Vajadusel saate muuta mahamängimise kiirust ning esitust pausile panna ning uuesti käivitada.
Mahamängimise lehekülje all jookseb graafik, kus on näha sisendid, mida olete lubanud auto seadetes kaardi
graafikul näidata.

4.3

Alad

Tegemist on Navirec rakenduses oleva tööriistaga, mis võimaldab kaardil määrata geograafilised
piirkonnad ja seadistada neis toimuvate sündmuste kohta teavitusi. Võimalik on näiteks määrata,
millisele autole ala kehtib ning, mis juhtub, kui auto alasse siseneb või sealt väljub.
Kui soovite saada loodud alades toimuva kohta täpsemaid andmeid, siis soovitame luua alade andmetega
vastav raport. Kui alasid on palju, saate luua ka alade grupid. Alade haldus on seadistatav õigustega. Kui te
ei näe mingil põhjusel vajalikke alasid, siis pöörduge kasutajaliidese administraatori poole.
Alade seadistamisel ja masinatega sidumisel näete ära näiteks kui kaua on juht alas parkinud, mis
kell sinna sisenenud või sellest väljunud. Kogutud andmete põhjal võite arvestada tööaegu,
kontrollida kauba peale- või mahalaadimiseks kulunud aega, mitu korda on viimase kuu jooksul
kaupa laadimas käidud ja palju muudki. Kogutud andmete põhjal on aga võimalik analüüsida
töötajate efektiivsust.

4.4

Uue ala loomine

Esmalt liikuge menüüsse „Kaart“ ja valige vasakult poolt ekraani „Alad“ vahekaart.
Kõige mugavam on ala luua aadressi järgi. Sisestage soovitav aadress. Klõpsake „Lisa uus piirkond“
nuppu ja tehke valik, kas „Ring“ või „Hulknurk“.
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Sisestage

loodava ala nimi (vaikimisi aadress), tehke soovitud lisavalikud ja määrake asukoht

kaardil.
Alades toimuvat liikluse infot saate kasutada raportites, teavitustes või projektides. Selleks tehke valik
lehe allosas „Kasuta ala“ jaotuses. Seejärel salvestage ala.
Selleks, et alades toimuv liiklus jõuaks raportitesse, tuleb seadistada menüüpunktis „Sõnumid>Teavitused“ aladepõhised teavitused süsteemisiseseks kasutamiseks. Samuti peavad olema eelnevalt
raportitesse seadistatud vastavad aladega seotud andmeväljad. Juhul kui alasid on palju, saate hiljem luua ka
alade grupid.

Alasid saab kustutada, klõpsates ala nimetusele seejärel punasele „Kustuta“ nupule.
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5. Raportid
Raportite menüü võimaldab luua nii sõidupõhiste sõidupäevikute genereerimist, kui ka näiteks koondja kütuseraportite andmetel põhinevaid raporteid. Kõikide raportite andmeid saab eksportida PDF,
XLS ja CSV formaati.

Koheseks kasutamiseks oleme teinud Teie töölauale näidisraportid. Kui te soovite raportite sisu muuta,
siis klõpsake raporti kastil nuppu „Halda“. Kui omate vastavaid õiguseid, siis saate raportite
andmevälju ümber tõsta, lisada uusi andmeid ja andmeid eemaldada. Samuti õigustest tulenevalt,
saate kustutada ja lisada uusi raporteid. Kui kasutajale on antud raportite muutmise õigus, siis kasutaja
näeb kõiki kontoga seotud raporteid ja saab neid muuta.

5.1

Raporti veergude seaded

Navireci poolt vaikimisi valmis tehtud raporti näidiseid on võimalik personaliseerida vastavalt ettevõtte
soovidele ning määrata milliseid andmeid ning millises järjekorras raportites kuvatakse.
Seadistatavad raportid jagunevad viite suuremasse gruppi:
•
•
•
•
•

Sõiduraport
Tankimise raport
Sõitude kinnitamise raport
Kulude raport
Sensorite raport
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Raporti muutmiseks ava soovitud raport ja klõpsa rohelisel „Halda“ nupul.

Avaneb raporti muutmise vaade, kus igas kastis on võimalik teha valikud vastavalt soovidele.

Peale muudatuste tegemist, klõpsake lehe all olevale rohelisele nupule „Uuenda“ . Võimalus on raport
ka kustutada ja selleks klõpsake punasele nupule „Kustuta“.

5.2

Raporti loomine

Valige „Raportid->Ülevaade“ ja klõpsake rohelisele nupule “Uus raport” . Valige sobiv
raportitüüp rippmenüüs: sõiduraport, tankimise raport, sõitude kinnitamise raport,
kuluaruanne.
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Saate valida kas perioodi või kuupäevade vahemiku:

Tee valikud periood või kuupäevavahemik kastis:

Vali üks või enam sõidukit
(valikud Sõiduk kastis), vali sõidukite
grupp (või grupid), vali üks või enam
juhti, tee valikud veerud kastis.

Peale valikute tegemist klõpsa kasti
paremal küljel asuvale nupule
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Soovi korral tee lisavalikud:
-

näita ainult puuduva kinnitusega sõite

-

filtreeri alade põhjal

-

näita ainult ilma juhita sõite

-

kuva vaikimisi kasutajaga seotud sõite

-

näita kõiki juhte

-

näita kõiki sõidukeid

Raporti loomiseks klõpsa lehe all olevale rohelisele
“Looma” nupule.

Peale seda avaneb loodud raporti vaade:

Kui soovite loodud raportit ka tulevikus kasutada, siis soovitame raporti salvestada vajutades rohelisele
„Salvesta“ nupule. Teil palutakse raportile nimi lisada ning seejärel saate vajutada rohelisele “Sobib”
nupule.
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Loodud raportit näete ja saate hiljem hallata, kui valite peamenüüst „Raportid“ või kohe sobiva
raportitüübi rippmenüüst.

Enda loodud raportid on tähistatud kollase tähekesega

5.3

Automaatse raporti seadistamine

Navirec võimaldab oma sõidukite kohta regulaarselt raporteid näha ilma, et peaksite Navireci süsteemi
sisse logima. Selleks tuleb konfigureerida raportid selliselt, et need edastatakse kas iga päev, iga nädal või
kord kuus e-postile.
Raporti automaatseks seadistamiseks avage muutmist vajav raport ja klõpsake rohelisel “Halda”
nupul. Klõpsake vahekaardil „Perioodilised raportid“ Seejärel

klõpsake vahekaardil “Lisa

perioodiline raport”.
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Avaneb automaatse raporti seadistuse vaade:

Täidke väljad ning tehke valikud rippmenüüs ning kastides. Lõpetamiseks vajutage rohelisele nupule
„Salvesta“.

5.4

Sõidupäeviku haldus

Sõidupäeviku raportis saab kasutaja teha olenevalt seadistatud õigustest alljärgnevaid tegevusi:
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5.4.1

Liida sõidud

Sõitude liitmist on soovitatav kasutada äärmisel juhul, sest kõik liidetud sõidud märgitakse edaspidi
peidetuks. Funktsiooni kasutatakse peamiselt juhul, kui teekonnale jääb näiteks plaaniväline peatus,
mille tulemusel sõidu tegelik eesmärk ei muutu.

Sõitude liitmisel valige esmalt (märgistage linnukestega) raportis need sõidud, mida soovite liita.
Seejärel valige tegevus „Liida sõidud“ ja kinnitamiseks klikkige nuppu „Muuda valitud sõidud“.
Liita on võimalik ainult järjestikku toimunud sõite.

5.4.2

Kommentaari lisamine

Raportis on võimalik kommentaare lisada üksikult, samuti on võimalik lisada kõigile sõitudele ühtne
kommentaar.

Juhul kui lisatavad kommentaarid on standardsed, on võimalik tekitada ka kommentaaridest rippmenüü, mis
ühtlustab raportite hilisemat töötlust. Selleks tuleb kasutusele võtta raportite lisaväljad. Lisaväljasid ja
väljadega seotud reegleid on võimalik seadistada raportite lehe all, lisaväljade sektsioonis. Kui raportisse on
lisaväli lisatud, saab sellele lisaväljale lisada väärtusi rippmenüü kaudu üksikutele sõitudele, kui ka hulgi
põhimõttel.

5.4.3

Sõidu tüüp

Juhuks, kui valitud perioodil on kõik sõidud töö- või erasõidud, saab raporti allosas määrata kõigile
sõitudele kiirvalikuna ühtse sõidutüübi. Samuti on võimalik määrata sõidu tüüpi üksikule sõidule ning
seadete menüüd alt määrata kellaajad.

5.4.4

Sõitude kinnitamine

Sõitude kinnitamise peamine eesmärk on eelinfo näiteks raamatupidajale, kes saab teha kinnitatud
sõitudelt arvutusi ja arhiveerida sellised raportid kui juhi poolt kinnitatud sõidud.

Sõitude kinnitamine on päeviku täitmisel kõige viimane tegevus. Eelnevalt peab raportiga tehtud olema kõik
muud tegevused!
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Soovitav on sõite kinnitada hulgi põhimõttel. Märkige kõik sõidud “linnukesega“ja seejärel valige
tegevus „Kinnita kõik valitud sõidud“. Nüüd on kõikide sõitude staatus „Kinnitatud“. Samuti on
võimalik sõite ükshaaval kinnitada. Kui läks midagi valesti, siis saate sõite ka taasavada, märkides
jällegi sõidu(d) ära ja valides „Taasava kõik valitud read“. Sõitude kinnitamise eelduseks on vastava
andmetulba „Sõidu kinnitamine“ seadistamine raportis.

5.5

Abiks raportite kasutamisel
•

Kõiki andmeid raportis saab sortida vastupidises järjekorras. Selleks liigutage hiirekursor
veeru päise kohale, millele ilmuvad paremale poole üles-alla suunatud nooled. Nooltele
klikkides muudetakse veerus järjekord (A->Z, Z->A) vastupidiseks.

•

Soovides näha veeru päise nimetust (juhul, kui see pole tervenisti loetav), klõpsake päise
nimele. Nüüd kuvatakse päise nimetus täies pikkuses.

•

Raportis saab veerge liigutada vastavalt vajadusele. Selleks liigutage hiirekursor veeru
päise kohale ning vasakule poole ilmub „::“ märk. Klõpsake hiirega märgi peale ja
lohistage veerg sobivasse kohta.

•

Raportis saab ka tulpasid liigutada. Selleks liigutage hiirekursor veeru päise kohale
ning vasakule poole ilmub „::“ märk. Klõpsake hiirega märgi peale ja lohistage tulp
sobivasse kohta.

6.

Teavitused ja Sõnumid

Siit saate lisada autopargile vajalikke teavitusi. Näiteks saate luua aladepõhiseid või kiiruse ületamise
teavitusi.
Aladepõhiseid teavitusi vajate juhul, kui teid huvitab sõiduki sisenemise või väljumise aeg alast.
Staatusel põhinevad teavitused võivad vajalikud olla juhul, kui GPS-seade ei saada meile enam andmeid.
Sellisel juhul saate koheselt vastavasisulise teavituse.
Sisendite põhised teavitused võivad olla eelkõige vajalikud juhul, kui Teid huvitab näiteks järsk
kütuselangus

paagis (kütusevargus).

Sisenditeks saate valida näiteks

kiiruse, kütuse- või

temperatuurianduri jpm.
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6.1

Uus teavitus

Valige “Sõnumid -> Teavitused” ja klõpsake teavituste vahekaardil olevat rohelist „Uus teavitus“
nuppu.

Kui Teil on eelnevalt sisestatud mitmeid teavitusi, siis võimaldame uut teavitust looma hakata juba
varem sisestatud teavituse põhjal. Selline kiirvalik ei ole aga kohustuslik.
Teavitust selgitav tekst „Teavitus“:
Sisestage kogu vajalik info, mille kohta soovite teavitust saada.
Valige teavituse tekitaja „Sündmuse tüüp“:
Näiteks on enamlevinud sisendid „kiirus“ ja „kütus“. Kiiruse puhul soovitakse üldjuhul teavitust
kiiruse ületusest, kütuse puhul järsust kütusetaseme langusest paagis (vargus).
Valige „Teavitusmeetod“:
Võimaldame teavitusi saada kas e-kirjaga või SMS-iga või mõlemad korraga.
Valige teavitusega seotud „Sõidukid“:
Võite märkida teavitustega seotud sõidukeid ka hulgi põhimõttel.
Valige vajadusel "Teate viivitus (sekundites)":
Seda võimalust tasub kasutada juhul, kui kohene väärtuse muutus ei tähenda veel probleemi. Näiteks kui
kiiruse ületuse puhul ei ole teile oluline hetkeline kiiruse ületamine.
Valige „Saajad“:
Märkige siin teavituse saaja(d). Kui Teil nimekirjas puuduvad veel teavituse saajad, siis saate need luua.
Teavitusi edastatakse vastavalt kas e-kirja, SMSina või mõlemad korraga.

NB! Teavitusmoodul genereerib teavitusi reaalajas vastavalt toimunud sündmustele.
edastamine on tasuline.
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7.

Hooldused

Hooldusmoodul võimaldab seada sõidukitele vajalikke hooldusi ja tööde tähtaegu. Samuti saate siit
seadistada teavitusi saabuvatest hooldustest.

Võite sõidukile lisada mitu erinevat tüüpi hooldust: läbisõidu, hodomeetri väärtuse, mootori
töötundide või kuupäeva põhine.

7.1

Uus hooldus

Klõpsake hooldusmooduli menüüs olevat rohelist „Uus hooldus“ nuppu.
Esmalt sisestage hoolduse nimi. Nimetust kuvatakse hiljem hooldusvaates hoolduse pealkirjana. Seejärel
valige sõiduk, millele soovite hooldust sisestada.

Valige parameeter „Seotud objekt“:
- Läbisõit (km): järgmist hooldust arvutatakse läbitud kilomeetrite põhjal;
www.navirec.ee
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- Hodomeetri väärtus: järgmist hooldust arvutatakse sisestatud hodomeetri väärtuse põhjal;
- Kuupäev: järgmist hooldust arvutatakse sisestatud hoolduse tähtaja põhjal;
- Mootor (töötunnid): järgmist hooldust arvutatakse sisestatud töötundide põhjal
Peale seotud objekti valimist sisestage väärtused (eelmine väärtus, intervalli väärtus ja sihtväärtus).
Soovi korral võite lisada mitu erinevat parameetrit ehk seotud objekti. Selleks klõpsake nupule
„Lisa sihtmärk“
Kui kõik parameetrid sisestatud klõpsake rohelisele „Salvesta“ nupule.
Lisage hoolduse teavitus
Pärast hoolduse salvestamist saate lisada sellele ka teavituse. Täitke väljad ja vajutage „Lisa teavitus“
nupule.
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Valige „Hooldu(st)e välbad“
Olenevalt eelnevalt valitud parameetritele
tekivad kasti sisse valikud, mida saab
valida ja mille kohta teavitusi saab
määrata.
Valige „Lävendi protsent“:
Lävendi protsenti saab suurendada liigutades
nuppu
Vasakule liigutades % väheneb, paremale
liigutades % suureneb.
„Teavituse tekst“:
Sisestage kogu vajalik info, mille kohta
soovite teavitust saada. Näiteks sõiduki
registrinumber, juht ja hoolduse sisu.
Ainult siia sisestatud info saadame
teavituse saajale.
Valige „Teavituse saatmise kanal“:
Võimaldame teavitusi saada kas rakenduse, e-mailtsi või SMS-iga.
Valige „Saajad“: Märkige siin teavituse saaja(d).
Kui kõik valikud tehtud klõpsake rohelisele „Salvesta“ nupule.

7.2

Hoolduste üldvaade

Hoolduste üldvaates on võimalik jälgida graafiliselt lähenevat hooldust. Kui hooldus on üle tähtaja,
siis näitame hoolduse joont punasena. Kollane joon tähistab lähenevat hooldust. Kui soovite
märkida hooldust tehtuks või soovite lisada tehtud hooldusele kohe ka uut samatüübilist hooldust,
siis klikkige hoolduse järel olevale rohelisele linnukesele ja tehke vastavad toimingud. Veergusid
saate ka filtreerida, vajutades veeru pealkirja juures olevale noolekeste märgile.
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Kui Teil puuduvad meie andmebaasis hooldusteavituse saajad, siis saate need hooldust sisestades
luua, klikkides saajate ploki all olevale nupule "Lisa uus kontakt".
NB! Hooldusmoodul genereerib teavitusi üks kord päevas.

8. Broneeringud
Broneeringute moodul võimaldab broneerida näiteks üldkasutatavate sõidukite kasutusaegu.
Broneeringute detailinfo jõuab nüüd otse raportisse, mis aga tähendab seda, et broneerija ei pea enam
eraldi oma sõite sõidupäevikus eesmärgistama. Moodul on õiguste põhine. Seega võib selle menüü
nähtavus oleneda sellest, kas moodul on teenusepakkuja poolt aktiveeritud või kas kasutajale on antud
õigus „Kasutaja saab hallata broneeringuid“.

8.1

Üldvaade

Kasutaja näeb üldvaates neid sõidukeid, mille nägemiseks on talle varem õigused antud. Juhul, kui
kasutaja on varem sõidukeid grupeerinud, kajastuvad samad grupid ka broneeringute moodulis.
Vaikimisi vaatena näeb kasutaja kalendris tänast päeva. Erinevate kiirvalikutega on lihtne vaadet
muuta. Vastavalt siis kas nädala, kuu või aasta vaateks.

8.2

Uue broneeringu lisamine, muutmine ja kustutamine

Broneeringu lisamiseks avage peamenüü all olev „Broneeringud“ vahekaart ning vajutage
rohelisele „Lisa broneering“ nupule.
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Avanevas

aknas

detailandmete

jätkake

sisestamisega.

Vastavalt siis sõiduki nimi, juhi
nimi, periood, sõidu tüüp, algus ja
lõpu aeg ning kommentaar.
Broneeringu

salvestamiseks

vajutage rohelist „Salvesta“
nuppu.

Olemasolevat

broneeringut

saate muuta ja kustutada, kui
klõpsate tehtud broneeringule.
Seejärel

avaneb

muutmise

aken.
Saate muuta broneeringu andmeid või selle “Salvestada”/”Kustutada”. Kustutada saab broneeringui
ainult broneeringu algusajani. Juba toimunud broneeringuid süsteem kustutada ei võimalda.

Broneeringuid saab teha 15-minutilise täpsusega. Broneeringuga seotud Juht, Sõidu tüüp ja
Kommentaar andmed salvestame automaatselt raportisse. Sellisel juhul peavad olema eelnimetatud
andmeväljad eelnevalt raportisse seadistatud.
Raportisse jõuab broneering juhul, kui kasutaja alustas sõitu kas täpselt broneeringu algusajal või
broneeringu kestel.

Programmist lahkumiseks logige alati süsteemist välja, kasutades selleks kasutaja nime kõrval olevat
„Logi välja“ nuppu
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9. Navirec mobiiliäpp
Navirec mobiiliäppist näeb autode
liikumist kaardil, kütusekulu ja kiirust
reaalajas.
Lisaks saab broneerida sõidukeid ja näha
sõidupäevikut ning mahamängida tehtud
sõite.
Naviec mobiili äpp on saadaval nii
Androidi kui ka iOS tarkvaral töötavatele
seadmetele.
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1. Kontakteeru Navirec meeskonnaga
Tehniline tugi: +372 651 8188
(E-R 8:00 – 17:00)
E-mail: info@navirec.com
Koduleht: www.navirec.ee
Sotsiaalmeedia: Facebook – NavIrec / Instagram - navirec
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