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Kirjoita 

Movit-

instanssin

Nimeksi 

TAT 

(pirkanmaa). 

Lopuksi 

tallenna



Salasanan vaihtaminen 

edellyttää kuljettajan 

tunnukseen liitettyä 

(henkilökohtaista) 

sähköpostiosoitetta. Voit 

ilmoittaa sen tekniikan 

sähköpostiin.

Kirjaudu 

aina 

henkilökohtai

silla 

tunnuksilla!
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Valitse listasta auto, jonka ajolistaa haluat 

tarkastella / jossa aloitat vuoron. (kuva 1)

Jos kuljettajalla on oikeus vain yhteen autoon, ei 

tätä näkymää ole. Auton lista avataan 

automaattisesti.

Siirtymällä valikkoon (2) voit vaihtaa autoa (3).

HUOM!. Mikäli käyttämäsi laite on kiinteästi 

autossa, varmista, että olet kirjautuneena omilla 

tunnuksillasi (4). Tarvittaessa kirjaa kollega ulos 

(5) ja kirjaudu omilla tunnuksillasi sisään. 
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Kuljettaja saa tiedon, mikäli reittiin on tullut 
muutoksia. Movit myös kertoo mikä reitissä 
on muuttunut. Käyttöön oton ensimmäisellä 
kerralla kaikki reitit edellyttävät kuittausta.

Ajojärjestelijä saa tiedon kun kuljettaja on 
kuitannut muutokset huomatuiksi.

Kuittaa vuoro aloitetuksi

Reittejä. Avaa ja sulje 

nuolesta

Välkkyvä merkki 
kertoo, että listassa 
on kuittaamattomia 
muutoksia



Peruttu matka ei poistu ajolistalta vaan 

peruutus annetaan tiedoksi kuljettajalle.

HUOM! Tämä koskee nimenomaan 

ennakkoon peruttua matkaa. Mikäli 

matkustaja ei saavu kuljettaja klikkaa 

aikaruutua kahdesti, jolloin matkustajan 

tilaksi muuttuu ”ei saapunut”. Ennakkoon 

peruminen ei ole kuljettajapäätteestä 

mahdollista. Jos asiakas ei saavu, soitathan 

myös keskukseen ja ilmoitat, että kyseistä 

asiakasta ei löydy.

Päivän vaihtaminen

Matkustajamäärä reitillä

Matkustajan nimi (1)

Kotiosoite tai muu noutopaikka (2)

- Klikkaamalla infonappia saat esiin lisätiedot ja 

matkustajamäärän (3)

Nuolen suunta kertoo nouseeko matkustaja kyytiin 

(nuoli ylös) / jääkö kyydistä (nuoli alas) (4)

NOUTO- TAI KOHDEPAIKKA (5)

- Kaikki tähän paikkaan 

jäävä/sieltä lähtevät matkustajat 

jätetään yhdellä klikkauksella

- Tarkempi lista 

jäävistä/nousevista matkustajista 

avautuu paikan nimeä painamalla
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Reitti muuttuu automaattisesti ajetuksi 

viimeisen kuittauksen jälkeen. Tarvittaessa 

reitti voidaan avata uudestaan ja kuittauksiin 

tehdä muutoksia. HUOM! Muutokset 

ylikirjoittavat jo tehdyt aikaleimaukset.

Jos matkustaja ei saavu klikkaa aikaruutua 

kahdesti:

- Se muuttuu punaiseksi

- Jos teet virheklikkauksen, kolmas klikkaus 

tyhjentää ruudun ja voit aloittaa alusta

VUORON LOPETUS

Päivän lopuksi lopeta vuoro.

Järjestelmä tallentaa käytettävän laitteen sijaintia 

kuljettajan ollessa kirjautuneena vuoroon.

Voit lopettaa vuoron halutessasi myös taukosi ajaksi. 

Tällöin muista aloittaa vuoro uudelleen kun lähdet 

ajoon.



Lisätietoja matkustajasta saa esiin painamalla 
info-nappia nimen vieressä (1)

Puhelinnumero on suora soitto-linkki (2)

Navigointi avaa matkustajan osoitteeseen 
liitetyt koordinaatit laitteen omassa Google-
navigoinnissa (3)

Henkilömäärän ilmoittaminen, jos mukana oli 
esim. avustaja (4)

Juuri kyseessä olevaan matkustajaan liittyvä 
viesti ajojärjestelylle (5)

HUOM! Käytä toimintoja ajojärjestelyn ohjeen 
mukaan.
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pyörätuoli

Vastaanottaja / ei saa 

jättää yksin

Kuljetetaan yksin

rollaattori

kyynärsauvat

Maksaa itse

turvaistuin

Iso auto

Hlö. auto Careva-vyöt

saattaja paarit







Reitin hinnan saa näkyviin oikealla ylhäällä 
olevaa euron merkkiä painamalla.

Hinta näkyy, mikäli matkalla on 
ennakkohinta (EI KELA MATKAT)

Omavastuut näkyvät matkustajan kohdalla 
kohdassa OVO

Reitillä olevat lisät näkyvät matkustajan 
kohdalla olevasta info (i) napista.



















Palvelemme ensisijaisesti sähköisiä kanavia pitkin. Huomioittehan, 

että lähetätte viestinne vain yhteen osoitteeseen, jotta 

palvelukanavamme eivät ruuhkautuisi, ja saamme käsiteltyä 

yhteydenottopyyntönne tehokkaasti. Tällä varmistamme myös, että 

viestinne tulevat käsittelyyn eivätkä jää yksittäisten työntekijöiden 

sähköposteihin.

Yleinen palaute ja palveluun liittyvät kysymykset:

kelataksi@taksitampere.fi

Laskutukseen liittyvät tiedustelut:

laskutus@taksitampere.fi

Tekninen tukipalvelu:

tekniikka@taksitampere.fi

Yrittäjäpalvelut:
yrittajapalvelut@taksitampere.fi

Info:
info@taksitampere.fi

https://www.taksitampere.fi/asiakaspalvelu/anna-palautetta/

mailto:tekniikka@taksitampere.fi
mailto:yrittajapalvelut@taksitampere.fi
https://www.taksitampere.fi/asiakaspalvelu/anna-palautetta/


Kiitos!


