Semel TM6000 Taksimittari käyttöohjeen lisäliite, KELA-kuljetus

KELA-kuljetuksen suorittaminen ja laskuttaminen 1.7.2018 alkaen.
Tässä esimerkissä on kolmen matkustajan yhdistetty kuljetus, jossa yksi tilauksista
peruuntuu ja yhdelle matkustajalle lisätään avustamislisämaksu.
Huom! Tässä ohjeessa on käsitelty KELA-kuljetus laitekokoonpanolla:
Semel TM6000 taksimittari, IWL286 maksupääte ja Semel RX90hn (tai RX80e)
lämpökirjoitin, tilausvälityspäätteenä on muu kuin Semel tuote.

Selitys

Toimenpide

Taksimittarin näyttö

Taksimittari VAPAA-tilassa,
KELA-kuljetuksen tilaus on
vastaanotettu
tilausvälitysjärjestelmän kautta
Maksupäätteen tila


Maksupäätteen näyttö

Maksupääte on Vapaa-tilassa

Suorita ensimmäisen
matkustajan KELAtilaustunnuksen syöttäminen
maksupäätteelle.
Toimenpide
Siirry päävalikkoon
maksupäätteen F-painikkeella.
HUOM! Tämä toiminto voidaan
suorittaa matkan alkaessa tai
matkan aikana aina kuljettajan
määrittelemässä ajankohdassa,
asiakaskohtaisia KELAtilaustunnuksia voidaan myös
lisätä tai poistaa matkan aikana.
Asiakaskohtainen KELAtilaustunnus on kuitenkin
ehdottomasti syötettävä
maksupäätteeseen ennenkuin
kyseisen asiakkaan kuljetus
aloitetaan.
Huom!
IWL286 maksupäätteellä
voidaan käsitellä maksimissaan
8 kpl. KELA-tilaustunnuksia
yhtäaikaisesti.
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TM6000/IWL286/RX Käyttöohjeen KELA-Liite
Sivu i

Maksupäätteen päävalikko on
avattu

Siirry Laskutus-valikkoon
painikkeella 1.

Maksupäätteen Laskutusvalikko on avattu

Siirry KELA-toimintoihin
maksupäätteen painikkeella 3.

Maksupääte on KELAlaskutuksen toimintotilassa

Aktivoi asiakaskohtaisen KELAtilaustunnuksen ”Käsinsyöttö”
painikkeella
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TM6000/IWL286/RX Käyttöohjeen KELA-Liite
Sivu ii

.

Maksupääte on KELAlaskutuksen valikossa

Näppäile KELA-tilaustunnus ja

Maksupäätteen näytöllä
näytetään tallennettu KELAtilaustunnus

Aktivoi taksa-ajo taksimittarilta
saavuttuasi asiakkaan luo.
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TM6000/IWL286/RX Käyttöohjeen KELA-Liite
Sivu iii

.

Selitys

Taksimittarin näyttö

Taksimittari VAPAA-tilassa.



Toimenpide
Paina kaksi kertaa T1näppäintä aktivoidaksesi KELAtaksan 1, jolloin
lisänäytössä näytetään valittu
taksaluokka ja KELAaluetunnus.
Vaihtoehdot:
a) Paina E, taksavalinta
aktivoituu välittömästi ja
mittariajon laskenta
aloitetaan
b) Odota 5-sekuntia, jonka
jälkeen taksavalinta
aktivoituu automaattisesti
ja mittariajon laskenta
aloitetaan
(HUOM! Odotusajan
aikana laskentaa ei
tapahdu)
c) Peru mahdollinen
virheellinen taksavalinta
painamalla VAPAAnäppäintä ennen kuin
taksan automaatti-aktivointi
tapahtuu (aikaa alle
5-sekuntia)
➢ Taksimittari palaa

VAPAA-tilaan
Taksimittarin lisänäytössä
näytetään aktivoitu
taksaluokka ja päänäytössä
mittariajon laskettu summa

Document nr 23395
FI
10.6.2018 / © Semel Oy





ver. 4



Jatka toimenpiteitä
maksupäätteen
laskutusvalikossa.

TM6000/IWL286/RX Käyttöohjeen KELA-Liite
Sivu iv

Maksupäätteen tila

Maksupäätteen näyttö

Maksupäätteen näytöllä
näytetään tallennettu KELAtilaustunnus

Toimenpide
Valitse ensimmäisen kyytiin
otettavan asiakkaan toiminnot
painamalla asiakaskohtaista
KELA-tilaustunnusta
.

Maksupääte on ensimmäisen
matkustajan toiminnot-tilassa

111146

Aktivoi ensimmäisen
matkustajan kyytin ottaminen
painikkeella
. ja aja
seuraavan kyytiin tulevan
asiakkaan luo.

Huom! Valittu KELAtilaustunnus voidaan
peruuttaa/poistaa painikkeella
, jos asiakasta ei ole
kirjattu vielä ”Sisään”painikkeella kyytiin otetuksi.
Maksupäätteen näytöllä
näytetään aktivoitu KELAtilaustunnus

Aja seuraavan kyytiin tulevan
asiakkaan luo ja lisää
seuraavan matkustajan KELAtilaustunnus painikkeella
ennen toisen
matkustajan kuljetuksen
aloittamista.

HUOM! Sisään kirjattu
matkustaja ilmaistaan KELAtilaustunnuksen edessä
olevalla ”tähdellä”
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TM6000/IWL286/RX Käyttöohjeen KELA-Liite
Sivu v

Seuraava KELA-tilauksen
mukainen asiakas tulee kyytiin.
Maksupääte on KELAlaskutuksen valikossa

Näppäile seuraava KELAtilaustunnus ja hyväksy

Maksupääte palaa KELAlaskutustunnus valikkoon

Valitse toisen kyytiin otettavan
asiakkaan toiminnot painamalla
asiakaskohtaista KELAtilaustunnusta
(tässä esimerkissä)

painikkeella

.

.

HUOM! Sisään kirjatut
matkustajat ilmaistaan KELAtilaustunnusten edessä
olevalla ”tähdellä”
ja tallennetut mutta ei vielä
sisäänkirjatut matkustajat
ilmaistaan KELAtilaustunnuksella ilman
etumerkkiä
Maksupääte on matkustajan
toiminnot-tilassa

Aktivoi matkustajan kyytin

222281

ottaminen painikkeella

.

Huom! Valittu KELAtilaustunnus voidaan
peruuttaa/poistaa painikkeella
, jos asiakasta ei ole
kirjattu vielä ”Sisään”painikkeella kyytiin otetuksi.
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TM6000/IWL286/RX Käyttöohjeen KELA-Liite
Sivu vi

Maksupääte palaa KELAlaskutustunnus valikkoon

Aja kolmantena kyytiin tulevan
asiakkaan luo ja lisää
seuraavan matkustajan KELAtilaustunnus painikkeella
ennen
matkustajan kuljetuksen
aloittamista.
Huom! Valittu KELAtilaustunnus voidaan
peruuttaa/poistaa painikkeella
, jos asiakasta ei ole
kirjattu vielä ”Sisään”painikkeella kyytiin otetuksi.

Maksupääte on KELAlaskutuksen valikossa

Näppäile seuraava KELAtilaustunnus ja hyväksy
painikkeella

Maksupäätteen näytöllä
näytetään aktivoidut ja
tallennetut KELAtilaustunnukset

.

Valitse kolmantena kyytiin
otettavan asiakkaan toiminnot
painamalla asiakaskohtaista
KELA-tilaustunnusta

(HUOM! tässä esimerkissä
asiakkaan kyytiin tuleminen
peruuntuu ja KELA-tilaustunnus
poistetaan).
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TM6000/IWL286/RX Käyttöohjeen KELA-Liite
Sivu vii

Maksupääte on matkustajan
toiminnot-tilassa

Poista asiakkaan KELAtilaustunnus painikkeella
.

(HUOM! tässä esimerkissä tämän
asiakkaan kyytiin tuleminen
peruuntuu ja KELA-tilaustunnus
poistetaan).

Huom! Tämä toiminto ei ole
enää mahdollinen, jos asiakas
on kirjattu jo ”Sisään”painikkeella kyytiin otetuksi.

Maksupääte palaa KELAlaskutustunnus valikkoon

Aja ensimmäisenä matkan
päättävän asiakkaan matkan
pääteosoitteeseen.

HUOM! Sisään kirjatut
matkustajat ilmaistaan
aktivoitujen KELAtilaustunnusten edessä
olevalla ”tähdellä”
ja

Taksimittarin tila
Saavutte ensimmäisenä
matkan päättävän asiakkaan
matkan kohteeseen
Taksimittari on KASSA-tilassa

Taksimittarin näyttö

 






Toimenpide
Siirry Kassa-tilaan painamalla
K-näppäintä
Lisää asiakaskohtaiseen
veloitukseen mahdollinen
asiakkaan palvelutapahtumaan
liittyvä lisämaksu taksimittarin
numeronäppäimistöä käyttäen.
Koodi: 330E -> Avustamislisä
Koodi 331E -> Paari-/Porraslisä

Taksimittari on KASSA-tilassa
(tässä esimerkissä lisätään
asiakaskohtainen avustamislisä)
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Syötä koodi 330 E
(Avustamislisä) ja hyväksy
painikkeella E.

TM6000/IWL286/RX Käyttöohjeen KELA-Liite
Sivu viii

Taksimittari on KASSA-tilassa

Maksupäätteen tila





Maksupäätteen näyttö

Maksupääte KELAlaskutustunnus valikossa

Suorita asiakkaan
omavastuuosuuden valinta
maksupäätteellä.

Toimenpide
Suorita ensimmäisenä pois
kyydistä jätettävän asiakkaan
maksutapahtuman toiminnot
painamalla asiakaskohtaista
KELA-tilaustunnusta
(tässä esimerkissä)
.

Maksupääte on matkustajan
toiminnot-tilassa
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Aktivoi asiakkaan kyydin
päättyminen painikkeella
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TM6000/IWL286/RX Käyttöohjeen KELA-Liite
Sivu ix

Maksupääte näyttää KELAkuljetuksen omavastuu-valikon

Valitse asiakkaan
omavastuuosuus.

Maksupääte näyttää hetken
aikaa ”Maksu OK” tekstiä

Tulosta kuitit taksimittarilta.

Taksimittarin tila

Taksimittarin näyttö

Toimenpide

Taksimittari odottaa KELAkuljetuksen kuljettajan
kuitin tulostusta



Tulosta kuitti painamalla
K-näppäintä

Taksimittari odottaa KELAkuljetuksen kuitin tulostusta



Tulosta kuitti painamalla
K-näppäintä

Taksimittari siirtyy KASSAtilaan asiakkaan omavastuuosuuden veloitukseen ja laskee
automaattisesti asiakkaan
kuljetuksen kilometrikohtaisen
osuuden KELA-laskutusta
varten

 

Suorita asiakkaalta maksun
vastaanottaminen ja tulosta
kuitti painamalla KASSApainiketta.
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HUOM! Lähimaksaminen
maksukorteilla ei ole
mahdollista KELAkuljetuksen yhteydessä.
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TM6000/IWL286/RX Käyttöohjeen KELA-Liite
Sivu x

Taksimittari siirtyy KASSAtilaan näyttäen matkan
veloittamatta olevan
maksuosuuden.





Matkan jatkuessa kyytiin
jääneen asiakkaan kanssa,
paina kaksi kertaa T1-näppäintä
aktivoidaksesi KELA-taksa 1,
jolloin
lisänäytössä näytetään valittu
taksaluokka ja KELAaluetunnus.
Vaihtoehdot:
d) Paina E, taksavalinta
aktivoituu välittömästi ja
mittariajon laskenta
aloitetaan
e) Odota 5-sekuntia, jonka
jälkeen taksavalinta
aktivoituu automaattisesti
ja mittariajon laskenta
aloitetaan
(HUOM! Odotusajan
aikana laskentaa ei
tapahdu)
f) Peru mahdollinen
virheellinen taksavalinta
painamalla VAPAAnäppäintä ennen kuin
taksan automaatti-aktivointi
tapahtuu (aikaa alle
5-sekuntia)
➢ Taksimittari palaa
takaisin KASSAtilaan

Taksimittarin lisänäytössä
näkyy aktivoitu taksaluokka ja
päänäytössä mittariajon
laskettu summa

 

Saavutte kohteeseen,
Taksimittari on Taksaajotilassa

 

Taksimittari KASSA-tilassa
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Aja kyytiin jääneen asiakkaan
kohdeosoitteeseen.



Siirry Kassa-tilaan painamalla
K-näppäintä



Laskuta ajo maksupäätteen
KELA-laskutusvalikon kautta

TM6000/IWL286/RX Käyttöohjeen KELA-Liite
Sivu xi

Maksupäätteen tila

Maksupäätteen näyttö

Toimenpide

Maksupäätteen näytöllä
näytetään KELA-tilaustunnus

Valitse asiakkaan toiminnot
painamalla asiakaskohtaista
KELA-tilaustunnusta

Maksupääte on matkustajan
toiminnot-tilassa

Aktivoi matkustajan kyydin
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TM6000/IWL286/RX Käyttöohjeen KELA-Liite
Sivu xii

Maksupääte näyttää KELAkuljetuksen omavastuu-valikon

Valitse asiakkaan
omavastuuosuus.

Maksupääte näyttää hetken
aikaa ”Maksu OK” tekstiä

Tulosta kuitit taksimittarilta.

Taksimittarin tila

Taksimittarin näyttö

Toimenpide

Taksimittari odottaa KELAkuljetuksen kuljettajan
kuitin tulostusta



Tulosta kuitti painamalla
K-näppäintä

Taksimittari odottaa KELAkuljetuksen kuitin tulostusta



Tulosta kuitti painamalla
K-näppäintä

Taksimittari siirtyy KASSAtilaan asiakkaan
omavastuuosuuden
veloitukseen ja laskee
asiakkaan kuljetuksen
kilometrikohtaisen osuuden
KELA-laskutusta varten

 

Suorita asiakkaalta maksun
vastaanottaminen ja tulosta
kuitti painamalla KASSApainiketta.
HUOM! Lähimaksaminen
maksukorteilla ei ole
mahdollista KELAkuljetuksen yhteydessä.
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TM6000/IWL286/RX Käyttöohjeen KELA-Liite
Sivu xiii

Taksimittari siirtyy Ajo
Suoritettu-tilaan
(näytössä ”vilkkuu” Kassasymboli, sekä summa 0.00 joka
ilmaisee matkan olevan
kokonaan laskutettu)



Tilasta poistutaan Vapaa-tilaan
painamalla taksimittarin Vapaapainiketta tai automaattisesti
auton ajonopeuden ylittäessä 5
km/h.

Taksimittari palaa VAPAAtilaan
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Taksimittari pysyy ”Ajo
Suoritettu” tilassa 10-sekuntia.



ver. 4

TM6000/IWL286/RX Käyttöohjeen KELA-Liite
Sivu xiv

