m-ELVIS autojuhirakenduse kasutusjuhend
Rakendusse sisenemine
1.
2.
3.
4.

Ava veebilehitsejas aadress m.veoseleht.ee
Kui soovid siseneda parooliga, sisesta oma isikukood ja parool ning vajuta Sisene parooliga
Kui soovid siseneda Mobiil-IDga, sisesta telefoninumber ja vajuta MOBIIL-ID
Juhul kui töötad mitme ettevõtte alt, avaneb valik ettevõtetest – sel juhul vajuta soovitud
ettevõtte nime peale

Algseadistus
Esmakordsel sisenemisel on vaja ära teha algne seadistus. Selleks toimi järgnevalt:
1.
2.
3.
4.

Vali veok, millega parajasti sõidad
Kui peale valiku tegemist ei lähe menüü automaatselt eest ära, vajuta Valmis või Done
Vali haagis, millega parajasti sõidad, või kui haagist ei ole, vali puudub
Vajuta Jätka

Veotellimuste vaatamine
Kui rakendus avaneb, siis esimesena näed veotellimuste nimekirja.
1. Et näha rohkem veotellimuse andmeid, vajuta Vaata andmeid
2. Andmete vaatamise juurest tagasi nimekirja saamiseks vajuta üleval vasakul Tagasi
3. Kui soovid veotellimuste nimekirja värskendada üle interneti, vajuta üleval Veotellimused

Veoselehe loomine
1. Uue veoselehe loomiseks pead olema veotellimuste nimekirjas – veendu, et üleval oleks
aktiivne nupp Veotellimused
2. Vajuta vastava veotellimuse juures Loo uus veoseleht
3. Vastavalt soovile vajuta Sisestan koormapakid või Sisestan kogused
4. Vaikimisi on juba lisatud üks rida esimese sortimendiga
5. Vali sortimendi tüüp, vajutades puidu nimetuse peale
6. Kui sisestad pakikaupa, siis vali, kas pakk läheb auto peale (A) või haagise peale (H)
7. Sisesta koormapaki mõõtmed või üldkogus
8. Järgmise paki lisamiseks vajuta Lisa pakk
9. Veo alustamiseks vajuta Alusta vedu
10. Sisesta ettesõidu kilometraaž
11. Vajuta Alusta vedu
Täiendavad märkused:






Ühe paki kustutamiseks vajuta rea lõpus olevale Kustuta nupule
Terve veoselehe kustutamiseks vajuta Kustuta veoseleht
Kui veotellimusel on mitu lähtekohta ning soovid lisada järgmist, vajuta Lisa lähtekoht
Omalt poolt märkuste kirjutamiseks vajuta Lisa märkused
Kui soovid veoselehe koostamist pooleli jätta, vajuta Tagasi – veoseleht salvestatakse

Veoselehtede vaatamine
Kui oled esimese veoselehe täitnud ning veo alustanud, tuleb ette veoselehtede nimekiri. Selle
tunned ära, kui üleval on aktiivne nupp Veoselehed.
1.
2.
3.
4.

Et näha rohkem veoselehe andmeid, vajuta Vaata andmeid
Andmete vaatamise juurest tagasi nimekirja saamiseks vajuta üleval vasakul Tagasi
Kui soovid veotellimuste nimekirja värskendada üle interneti, vajuta üleval Veoselehed
Poolelioleva või eeltäidetud veoselehe edasi koostamiseks vajuta Jätka koostamist

Veo lõpetamine
1. Vedu saad lõpetada, kui oled veoselehtede nimekirjas – veendu, et üleval oleks aktiivne nupp
Veoselehed
2. Vajuta vastava veoselehe juures Lõpeta vedu
3. Sisesta koormaga läbitud kilometraaž
4. Vajuta Lõpeta vedu
5. Suundud tagasi veoselehtede nimekirja, kust nüüd on veoseleht kadunud – veetud koormate
nägemiseks vajuta Vaata veetud koormaid

Veoselehe tühistamine
Kui vedu on alustatud, kuid mingil põhjusel on vaja veoselehte tühistada, siis toimi järgnevalt:
1.
2.
3.
4.
5.

Mine veoselehtede nimekirja – veendu, et üleval oleks aktiivne nupp Veoselehed
Vajuta vastava veoselehe juures Vaata andmeid
Vajuta Tühista veoseleht
Sisesta tühistamise põhjus
Vajuta Tühista veoseleht

Veoki või haagise muutmine
Veoki või haagise vahetamiseks toimi järgnevalt:
1. Mine veotellimuste või veoselehtede nimekirja
2. Vajuta üleval vasakus nurgas nuppu Seadista
3. Vaata edasi käesoleva juhendi punkti Algseadistus

Rakenduse salvestamine avalehele
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ava veotellimuste nimekiri
Keri ekraani ülespoole, kuni näed aadressiriba
Vajuta üleval paremal olevale
ikoonile
Vajuta Järjehoidjad või Bookmarks ning tuleb lahti valikmenüü
Valikmenüüst vali
Avaleht või
Home Screen
Vajuta OK
Töölauale tekib rakenduse ikoon – järgmine kord saad rakenduse otse ikoonist avada

Väljumine
Rakendusest välja logimiseks vajuta üleval paremal nurgas nuppu Logi välja.

