
Ajotietopalvelun
Fleet-portaalin käyttöohjeet



3. Portaalin toiminnot

  - Mittaristo: Yleiskatsaus yrityksen ajoneuvoista
  - Ajoneuvojen GPS-paikannus ja ajoreitit
  - Ajoneuvolistaus: Ajokilometrit, huoltotiedot, häiriötilat jne.
  - Hälytykset: Huolto- ja häiriötilamuistutukset
  - Suora yhteys huoltoon
  - Ajotietodata: Ajotapa, ajomäärät, tyhjäkäyntiajat jne.
  - Yrityksen Fleet-portaalin käyttäjätiedot
  - ”Omat nimikirjaimet”: Omat ja yrityksen tiedot, asetukset
   sekä yrityksen portaalin käyttäjähallinta.
  - Käyttöohjeet
  - Chat-tuki

1. Rekisteröityminen palveluun:

- Saat kutsun rekisteröityä palveluun sähköpostiisi
- Klikkaa kutsuviestin sinistä ”Aloita” -laatikkoa
- Valitse oma salasana ja täydennä tietosi, sekä hyväksy palvelun käyttöehdot

2. Portaalin internet-osoite on https://fleet.connectedcars.io/.

- Käyttäjätunnuksena toimii oma sähköpostiosoite
- Fleet-portaalin kautta näet yrityksen koko ajoneuvokaluston
 yleiskatsauksen, sijainnit, ajomatkat jne.

4. Ajoneuvojen GPS-paikannus ja ajoreitit

- Ajossa ja pysäköitynä olevien autojen paikannus.
- Ajoneuvon pallukkaa klikkaamalla saat lisätietoja ajoneuvosta,
 kuljettajasta ja sijainnista.

- Klikkaamalla ajoneuvon tiedoista ”Näytä matkahistoria”, ajetut reitit
 yms. ajotiedot saadaan näkyville.

- Eri ajotapahtumia voi tarkastella oikeanpuoleisesta matkalistauksesta.
 Tarkasteltua aikaväliä voi muuttaa ylhäältä ja eri matka valitaan
 klikkaamalla kyseistä ”ajoa”.

- Ajot voidaan myös ladata esim. exceliin kohdasta ”Vie matkoja”.



5. Ajoneuvolistaus: Ajokilometrit, huoltotiedot, häiriötilat jne. 

- Yleisnäkymä ajoneuvoista. Ylhäältä voidaan valita mitä tietoja ruudulle
 halutaan.
- Vaihtoehtoina mm. Ajokilometrit, rekisteritunnukset, huoltotiedot jne.
- Ajoneuvokohtaista riviä klikkaamalla saa auki kyseisen ajoneuvon
 tarkemmat tiedot.

6. Hälytykset: Huolto- ja häiriötilamuistutukset 

-  Uudet hälytykset näkyvät kolmion päällä olevasta punaisesta pallukasta:
 • Merkkivalot: Mittariston häiriövalot
 • Alhaiset akkujännitteet: Alle 12V
 • Huoltomuistutukset: Kyseisen auton huollon ajankohta on 30 vrk sisällä

7. Suora yhteys huoltoon 

- Uudet yrityksen autoihin liittyvät viestit näkyvät painikkeen päällä
 olevasta punaisesta pallukasta:
 • Viestintä kuljettajan tai yrityksen vastuuhenkilön (sähköposti tai applikaatio)
  ja Volkswagen-huollon välillä. Keskusteluhistoria tallentuu tänne.
 • Sisäiset muistiinpanot näkyvät vain oman Fleet-portaalin käyttäjillä.

8. Ajotietodata: Ajotapa, ajomäärät, tyhjäkäyntiajat jne. 

- Autojen ajotapaseuranta:
 • Tyhjäkäyntiajat
 • Ajetut matkat yms.
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9. Fleet-portaalin käyttäjähallinta

- Fleet-portaalin vasemman reunan toimintopainikkeista
 ”omien nimikirjainten” kohta. 

10. Kuljettajan tietojen lisääminen

Autotietojen takaa ”Lisää kuljettaja”. Kuljettajan sähköpostiin lähetetään
rekisteröitymiskutsu. Rekisteröitymisen jälkeen kuljettaja voi ladata kuljettajan
applikaation puhelimeensa, josta näkyvät kyseisen auton tiedot.

11. Auton poistaminen yrityksen kalustosta (esim. omistajanvaihdos)

- Avaa kyseisen auton tiedot (kts. Kuva edellisessä kohdassa)
- Klikkaa ”Poista yritys” ja ”Poista kuljettaja” –painikkeita.

-  Valitse sen jälkeen vaihtoehto ”Fleet/Yritys”.

- Oikean yläreunan valinnasta ”Kutsu käyttäjä” lisätään järjestelmään uusia käyttäjiä.
- Käyttäjien poistaminen tapahtuu klikkaamalla kyseistä käyttäjänimeä. Poista
 käyttäjältä kaikki roolit.


