”BIRSSI.NET 2 ” -

OHJEET KULJETTAJILLE
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1. KUN TYÖVUORO ALKAA / OHJELMAN KÄYNNISTYS
1. Ohjelmat käynnistyvät klikkaamalla Start = Käynnistysvalikko
2. Käynnistä birssi.net klikkaamalla sen käynnistyskuvaketta
3. Muodosta yhteys painamalla kerran ”Birssi.net” –kuvaketta

GPS sateliitin tila
0=ei yhteyttä sateliittiin, et pääse tolpalle etkä saa kyytitarjouksia.
Sateliittilautanen osoittaa, että sateliittiyhteys on ok.
Sateliittilautasen kuva muuttuu postilaatikon kuvaksi kun laitteeseen on
tallentunut viestejä.
Birssi.net käynnistyy vapaa tilaan.
1. Tarkista, että autonumero on oikein.
2. Tilariviltä näet, onko auto vapaa / varattu
3. Kun viestikenttään ilmestyy ”hissi”, tarkoittaa se sitä, että viestissä
on niin paljon tekstiä, ettei se
mahdu kerralla näyttöön. Vieritä sormella hissiä, niin saat kaikki
tekstin näkyviin.

HISSI

4. Tolpalle pitää kirjautua! Se tehdään painamalla ”tolpalle”näppäintä.
5. Tolppatilanteen näet ”tolpat” –näppäimestä
6. Yhteyden merkkivalo on vihreä kun yhteys (Sonera, Elisa tms.) on
kunnossa, jos se jää punaiselle on yhteys poikki ja
autolaite pitää käynnistää uudelleen.

OHJELMAN
SULKU
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2. KUN SINULLE TARJOTAAN KYYTIÄ
Kyytitarjous pitää joko hyväksyä tai hylätä. Paina siis
”kyllä” tai ”ei” -näppäimet.
KYYDIN HYVÄKSYMINEN
Kun otat tilauksen vastaan, painat siis ”kyllä”-näppäintä, jonka jälkeen saat kyydistä tarkemmat tiedot. Älä
ota vastaan kyytiä, jos et ole varma osoitteesta. Kyyti vain myöhästyy, jos lähdet etsiskelemään oikeaa
osoitetta. Muista aina lukea lisätiedot.
TILAUKSESTA KIELTÄYTYMINEN
Mikäli et voi ottaa vastaan tarjottua tilausta, paina ”ei” -näppäintä. Älä kuitenkaan kieltäydy
tilauksesta ilman hyvää syytä. Hyljeksittyjä kyytejä pystytään seuraamaan. Tarvittaessa pyydetään selvitys
kyydin hylkäämisestä.
JO HYVÄKSYTYN KYYDIN KESKEYTTÄMINEN
Kun et voi syystä tai toisesta ajaa tilausta, pitää tilaus keskeyttää. Klikkaa silloin ensin ”tarjous” ja sitten
”keskeytä” tilaus. Tällöin tilaus menee eteenpäin tarjottavaksi seuraavalle autolle. Jos olet kuitenkin
laittanut autolaitteen vapaaksi tai laitteessa on häiriö, ilmoita siitä keskukselle. Näin varmistat, että kyyti
menee eteenpäin.

3. KOHTAVAPAA
Kun klikkaat ”vapaa” näppäintä kerran laite menee kohtavapaa tilaan, sama tapahtuu kun laittaa varattu
vapaa. Laitteelle ilmestyy kohtavapaa alueita sitä mukaan kun liikut. Kohtavapaa tilassa ei tule
kyytitarjouksia ennen kuin olet valinnut kohtavapaa alueen missä vapaudut. Joissakin tilanteissa
kohtavapaa auto saa tilauksen ennen kuin lähempänä asiakasta oleva vapaa auto, näin pyritään
vähentämään ristiin ajoa

4. KUN TYÖVUORO LOPPUU / OHJELMAN SAMMUTUS
Ohjelma pitää sulkea oikein, koska muuten autolle tarjotaan edelleen kyytejä.
Sulje ohjelma klikkaamalla ”sulje”- (kts. sivu2) ja sitten ”sulje ohjelma”-näppäintä

5. MUITA TOIMINTOJA
VIESTIT
Viestin vastaanotto:
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Viesti ilmaantuu näytölle automaattisesti.
Viestit tallentuvat laitteelle jos et ole reagoinut viestiin, tai klikkaat ei näppäintä. Kyllä näppäin poistaa
viestin.
Vakioviestin
valintalista.
Viestin lähettäminen:
Viestejä voidaan lähettää joko kaikille ajossa oleville autoille tai keskukselle. Toimi seuraavasti klikkaa
valikosta ”viesti” ja sen jälkeen viesti autoille tai viesti keskukseen. Kirjoita viesti tekstiruutuun, kun viesti
on kirjoitettu klikkaa ”Lähetä viesti”
Tallennetun viestin lukeminen:
Viesti valikosta voidaan lukea tallennettuja viestejä.

VAKIOVIESTIEN TALLENNUS
Viestit voi tallentaa laitteelle jolloin säästyt kirjoitusvaivalta.
Vakioviestit siis tallentuvat listaksi josta ne voidaan poimia
lähetettäväksi.
Valitse aloitus näytöltä tiedosto - muokkaa viestit.

Avautuneeseen ikkunaan voidaan tallentaa viestejä vakioviesteiksi.
Esimerkissä tallennettu seuraavat viestit:
-ylös1 – 4 näillä voidaan vaihtaa paikkaa taksijonossa.
-kelat saadaan lista autolle kirjatuista tulevista kelatilauksista.
-jaakela tuo näytölle ja ajettavaksi seuraavan kelatilauksen.
-autot lista paikkakunnan ajossa olevista autoista
-vapaat paikkakunnan vapaat autot.
-kopioi lähettää toisenkin auton siihen osoitteeseen joka on laittessa.
Vakioviesteillä voi siis ohjata birssi.net järjestelmää, mutta myös
muunlaiset viestit voidaan tallentaa.
Kun laite toimitetaan on siihen tallennettu tarvittavat vakioviestit.

6. HÄLYTYS
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Hälytysnäppäin

Hälytysvalmius

Hälytys lähetenyt

Voit lähettää ohjelmasta hälytyksen kun ohjelma on varattu tilassa.
Painamalla hälytysnäppäintä ** kerran laite menee hälytysvalmiuteen.
Painamalla hälytysnäppäintä * toisen kerran hälytys lähtee.
Hälytys poistetaan painamalla ``vapaa`` –näppäintä.
HUOM. Keskus suhtautuu hälytyksiin aina vakavasti. Hälytyksen tullessa keskukseen keskus lähettää
viestin kaikille autoille 'hälytys autolta nr.' ellei hälytyksen peruutusta tule muutamaan minuuttiin niin
keskus soittaa hälytyskeskukseen.
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PARAMETRIEN MUUTTAMINEN:
Vaihtolaitteeseen pitää laittaa omat tiedot mm. auton järjestysnumero, iposoite ja portti.
Parametreihin pääset Birssin.net 2 alotus ikkunasta kohdasta tiedosto.

Valitse ominaisuudet

Aseta autonumero
IP osoite on 81.209.30.179
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Portti on 443
Intervalli on 15
Plug n Play Gps:
 Htc Hd2, Htc Touch Hd, ja muut uudemmat ruksataan
 Htc Advantage ei ruksata

7. ONGELMATILANTEET:
Jos, et pääse tolpalle, on laitteessa yhteyskatko GPS sateliitteihin. Resetoi laite yhden kerran ja odota
kärsivällisesti saattaa kestää jopa 15 min.
Ellei resetointi auta poista laitteesta akku n. 15 minuutin ajaksi.
Jos datayhteys ei toimi et pääse Birssiohjelmaan lainkaan tai laite jumiutuu. Tarkista että laitteen puhelin
on päällä näytön yläreunassa pitää olla G tai E ja pystypalkit. Yleensä puhelin kytkeytyy päälle
automaattisesti, mutta jos laitteen virta on ollut vähissä saattaa puhelin kytkeytyä pois.
Puhelin laitetaan päälle Start- setings – phone kuvakkeesta, vastaa kysymykseen kytketäänkö puhelin
päälle jos kysymystä ei tule on puhelin päällä.
Joskus ongelma on sellainen, että tarvitset varalaitteen. Varalaitteita säilytetään keskuksessa. Muista jättää
viallinen laite vikaselostuksen kanssa keskukseen.
GPS on sateliitti yhteys eli paikkatieto.
GPRS on puhelinyhteys.
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