
Ajotietopalvelun
kuljettajan applikaatio



Lataa Connected Cars -applikaatio palveluun rekisteröitymisen jälkeen
joko saman rekisteröitymislinkin kautta tai erikseen applikaatiokaupasta.
Jos lataat applikaation erikseen applikaatiokaupasta – huomioi oikea versio:

 Ajotietopalvelu Basic: Connected Cars

 Ajotietopalvelu Fleet: Connected Cars Fleet
 (Yrityssopimuksen kuljettajan applikaatio)

1. Applikaatioon kirjautuminen ensimmäistä kertaa

– Syötä sähköpostiosoitteesi
– Syötä palveluun rekisteröitymisen yhteydessä tallentamasi salasana
– Päivitä omat tietosi ja “Valitse” oma Volkswagen-huoltopisteesi.

2. Applikaation toiminnot

Huom! Asennuksen jälkeen tarvitaan useita ajokertoja ennen kuin
kaikki applikaation tiedot ja toiminnot ovat täysin käytettävissä.

Voit valita eri toiminnot suoraan ruudulta tai alavalikosta:

  Aloitussivu ja huoltotiedot

  Suora yhteys omaan
  Volkswagen-huoltoon

  Omat ajoreitit, ajopäiväkirja, ajotapa

  Oman Volkswagen-huollon
  yhteystiedot ja huollon
  verkkovaraus

          Asetukset, merkkivalojen
  selitykset yms.

3. ”Tila” - Aloitussivu

- Auton sijainti
- Auton kuntoraportti (akkujännite, seuraava huolto, polttoainemäärä jne.)
- Viimeisimmät ajot/ajoreitit
- Huollon verkkovaraus

4. ”Viestit” - Suora yhteys omaan Volkswagen-huoltoon.

Kaikki huoltopisteesi kanssa käydyt autoasi
koskevat keskustelut tallentuvat tähän.
Voit liittää viestiin myös kuvan.



5. ”Matkat” - Omat ajoreitit, ajopäiväkirja, ajotapahtumat.

- Viimeisin matka
- Ajetut reitit, kilometrit, nopeus ja aika sekä ajotilannetiedot
- ”Historia”-välilehden takaa löytyvät aikaisemmat ajotapahtumat

Ajopäiväkirjatoiminto:

- Kohdasta ”Matkat” ja välilehti ”Historia”.
- Ajojen merkitseminen pyyhkäisemällä
 vasemmalle. Valitse Työ- tai yksityisajo.
- Lisämerkinnän kyseiseen ajoon voi kirjata
 pyyhkäisemällä ajoa oikealle.

- Ajojen lähettäminen excel-muodossa
 sähköpostiin vasemman yläreunan kohdasta  
- Valitse kalenterista aikaväli, miltä haluat
 ladata ajotapahtumat
- Voit myös valita esim. vain Työajot
- Paina ”Vie exceliin”
- Saat linkin sähköpostiisi, jonka kautta voit
 ladata ajot excel-tiedostoon. 

Tiedostossa näkyvät mm. ajotapahtumista:
 • Lähtö- ja saapumisajat
 • Lähtö- ja saapumisosoite
 • Ajettu matkan pituus
 • Ajon tyyppi ”Työ/Yksityinen”
 • Ajoa koskevat muistiinpanot
 • Matkamittarin lukemat



6. ”Huoltopiste”

- Huollon verkkovaraus
- Huollon yhteystiedot

7. ”Lisää”

- Autoon liittyvät asetukset:
 • Merkkivalokäsikirja
 • Auton poistaminen applikaatiosta esim. omistajanvaihdos.
  ”Poista auto” -toiminnolla katkaistaan yhteys kokonaan auton,
  käyttäjän ja huollon väliltä.

- Käyttäjäasetukset:
 • Käyttäjätiedot
 • Ilmoitukset
 • Käyttöehdot
 • Kieliasetukset jne.
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