”BIRSSI.NET 2 ” -

Instruktioner
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1. NÄR SKIFTET BÖRJAR / STARTA PROGRAMMET
1. Programlistan öppnas när man trycker på Start-ikonen
2. Starta ”Birssi.net” genom att klick på dess ikon

3. Upprätta kontakt = tryck en gång på bilden

GPS satellitens status
0= ingen satellitkontakt. Du får inga köror, ej heller någon stolpstatus
Satellitbilden visar att kontakt finns.
Satellitbilden ändras till en postlåda ifall det finns meddelanden som ej
ännu är lästa.
Birssi.net startar upp med ledigt status.
1. Kontrollera att bilens nummer är korrekt.
2. Statusfältet visar om bilen är ledig/upptagen
3. När det kommer en sk hiss i meddelandefönstret så betyder detta att
det finns mera text än vad som ryms i fönstret på en gång. Dra
”hissen” neråt med fingret att ta del av all information.

HISS

4. Du måste logga in dig till stolpen! Detta görs genom att trycka på
”Till stolpen”, (Tolpalle).
5. Bilmängden vid olika stolpar får du fram genom att trycka på
”Stolpinfo”, (Tolpat).
6. Kontaktindikatorn är grön när förbindelsen (Sonera, Elisa osv) är
ok, ifall indikatorn är röd så är förbindelsen bruten och apparaten skall
startas om.

Stäng
programmet
här!
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2. NÄR DU FÅR EN KÖRA
Körerbjudandet ska antingen godkännas eller inte. Tryck alltså ”JA” eller ”NEJ”. Efter att ha svarat ”JA”
får du detaljerad information angående köran. Om du inte är säker på att du vet var kunden finns, ta inte
godkänn inte körerbjudandet. Kunden blir bara försenad ifall du kör omkring och söker efter rätt adress.
KOM IHÅG ATT ALLTID LÄSA ALL INFORMATION.
NEKANDE AV KÖRA
Ifall du inte har möjlighet att utföra köran, tryck ”NEJ”. Detta ska inte ske utan orsak. Nekade köror går att
följa upp i efterhand. Vid behov begärs ett utlåtande angående nekade körslor.
AVBRYTANDE AV EN REDAN GODKÄND KÖRA
Ifall du av någon orsak inte kan utföra köran, då måste den avbrytas. Klicka på ”Beställning” och därefter
på ”Avbryt”. På detta sätt skickas köran tillbaka till centralen och köran skickas ut på nytt åt en annan bil.
Ifall du har klickt din staus till ”Ledig” eller apparaten fungerar inte som den skall, kontrollera med
centralen att köran har mottagits där. På detta sätt säkerställs att köran blir utförd.

3. SNART LEDIG
När du trycker på ”Ledig” en gång, får apparaten en sk ”Snart Ledig”-status. Detta sker också då man går
från ”Upptagen” till ”Ledig”. På skärmen visas olika alternativ var du kommer att snart vara ledig. När du
har status ”Snart Ledig” blir du INTE erbjuden köra förrän du har valt VAR du kommer att vara snart
ledig. Denna funktion är till för att spara tid och eliminera en del av korskörningarna.

4. NÄR SKIFTET ÄR SLUT/ STÄNG PROGRAMMET
Programmet måste avslutas på rätt sätt, annars fortsätter centralen att erbjuda köror till bilen.
Stäng programmet genom att välja ”AVSLUTA” (SULJE), se sid. 2.

5. ANDRA FUNKTIONER
Ta emot meddelanden:
Alternativ för
Meddelandet kommer automatiskt på skärmen. Sparas i standardmeddel
minnet ifall du inte läser det genast.
anden.
Sända meddelanden:
Meddelanden kan sändas till alla inloggade bilar eller centralen.
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Klicka på ”Meddelande”. Välj därefter bilar eller central. Skriv meddelandet och ”Sänd”. Här kan man
också läsa sparade meddelanden.

STANDARDMEDDELANDEN
Dessa kan sparas i minnet och på så sätt spara tid.
Välj ”Arkiv” och ”Redigera meddelanden”.

I detta fönster kan meddelanden sparas.
T.ex. :
-ylös1 – 4 kan man byta köplats.
-kelat, man får fram en lista på kommande FPA-köror .
-jaakela, nästa FPA-köra som skall köras.
-autot, lista på bilar i körskifte
-vapaat, lediga bilar.
-kopioi, skickar en extra bil till aktuell adress..
Med dessa standardmeddelanden kan man alltså styra programmet
till en viss del, men andra meddelanden kan sparas vid behov.
Apparaten har färdigt sparade dessa standardmeddelanden.

6. ALARM
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Larmknapp

Beredskap

Larm sänt

Du kan skicka ett larm till centralen i nödfall.
Tryck EN gång på larmknappen för att få larmberedskap ** .
Trycker du en gång till, sänds larmet.
För att avbryta tryck Ledig.
OBS. Centralen tar varje larm på allvar. När larmet gått, sänds ett meddelande till alla bilar med texten
”larm från bil xx” , ifall larmet inte avbryts inom en minut ringer centralen nödcentralen 112.
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PARAMETRAR:
Ifall du har en reservapparat måste du föra in info om din bil, bilnummer
i kön, ip-adress och port.
Tyck på ”Tiedosto” för att få fram parametrarna.

Välj

Knappa in bilnummer
IP-adress 81.209.30.179
Port 443
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Intervall 15
Plug n Play Gps:
 Htc Hd2, Htc Touch Hd, och nyare markeras
 Htc Advantage markeras inte

7. PROBLEM:
Ifall du inte kan logga in dig till stolpen så beror detta på att apparaten inte har satellitkontakt. Tryck på
reset EN GÅNG och vänta tålmodigt i ca 15 minuter.
Om detta inte hjälper, ta ut batteriet i 15 minuterOm dataöverföringen inte funkar har du inte möjlighet att logga in till Birssi.net eller apparaten låser sig.
Kontrollera att telefonen är påslagen och i övra hörnet finns bokstaven G eller E och signalindikator. I
vanliga fall slår telefonen på automatiskt, men om batterispänningen har varit låg kan telefonen har stängts.
Telefonen tas i bruk med : Start-settings-phone, svara jakande på frågan om telefonen ska slås på.
Reservapparaterna finns vid centralen. Kom ihåg att lämna den egna apparaten jämte beskrivning av felet
vid centralen.
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