Movit
DriveNext – kuljettajan opas

Mikä on Movit?
Tampereen Aluetaksi Oy ottaa uuden Movit –
järjestelmän käyttöön, joka korvaa DDS Mobirouter –
järjestelmän yhteiskuntakuljetusten välityksessä.
Movit DriveNext -kuljettajasovellus tulee korvaamaan
käytössä olevan Taxibook-sovelluksen.
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Käyttöönotto / kirjaudu Movitiin
Käyttöön otettava Movit DriveNext -sovellus löytyy Play-kaupasta nimellä ’Movit DriveNext’.
Jos luet tätä ohjetta puhelimellasi, voit ladata sovelluksen suoraan tästä linkistä:
https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.movit.drivenext
Kirjaudu sovellukseen omalla Kuljettaja ID:lläsi:
1.

Syötä ruudun yläreunassa olevaan Instanssi kenttään: tat -> Tallenna

2.

Käyttäjätunnuksena toimii sama kuljettaja ID, kuin tähänkin asti

3. Salasanasi on: ID-numerosi + etunimen ensimmäinen kirjain pienellä + sukunimen ensimmäinen
kirjain pienellä.
Esimerkki: Kuljettajan ID numero: 54321, Nimi: Kalle Virtanen => Salasana: 54321kv

HUOM!
Movitiin kirjaudutaan aina henkilökohtaisilla tunnuksilla.
Tunnusten luonnista vastaa järjestelmän pääkäyttäjä(t).
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Android: sovelluksen asennus
Kirjoita Movit-instanssin
Nimeksi TAT.
Lopuksi tallenna
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Kirjautuminen

Kirjaudu aina
henkilökohtaisilla
tunnuksilla!
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Salasanan vaihtaminen edellyttää kuljettajan
tunnukseen liitettyä (henkilökohtaista)
sähköpostiosoitetta. Voit ilmoittaa sen
ajojärjestelyyn.

Yleistä
• Ajolistat ovat autokohtaisia
• Kuljettaja valitsee mihin autoon kirjautuu eli aloittaa vuoron
• Autoa voi vaihtaa kesken päivän aloittamalla uuden vuoron

• Ajolista koostuu reiteistä. Reitti koostuu matkustajista.
• Yleensä reitti loppuu kun auto on tyhjä. Tämän jälkeen alkaa uusi reitti.
• Reitit voivat olla myös esim. aamupäivän mittaisia vaikka auto olisi välissä tyhjä.
• Reitissä kuljettaja näkee listan kyytiin otettavista matkustajista:
•
•
•
•

Suunnitellut ajat
Noutopaikat
Mahdolliset erityistiedot/-tarpeet
Peruutukset

• Jokainen matkustaja kuitataan kyytiin ja pois
• Kuittauksista jää aika- ja paikkatieto järjestelmään. Paikkatietoa tallentuu myös aina kun kuljettaja on kirjautunut vuoroon.
• Matkustajat otetaan kyytiin heille määritellyssä järjestyksessä, mutta ohjelma ei estä järjestyksestä poikkeamista
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Auton valinta
Valitse listasta auto, jonka ajolistaa haluat tarkastella /
jossa aloitat vuoron. (kuva 1)

1

2
2
4
3

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.
5
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Vuoron aloittaminen
Kuittaa vuoro aloitetuksi
Reittejä. Avaa ja
sulje nuolesta.
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.

Välkkyvä merkki
kertoo, että listassa on
kuittaamattomia
muutoksia
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Auto1

Reittien ajaminen

Päivän vaihtaminen

Auto1

Merkitse matkustaja kyytiin otetuksi
klikkaamalla aikaruutua kerran:
- Ylempi aika: suunniteltu aika
- Alempi aika: toteutunut aika
Merkitse matkustaja ei saapuneeksi
klikkaamalla ruutua kaksi kertaa
Nollaa ruutu painamalla sitä kolmannen
kerran
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, jollin matkustajan
tilaksi muuttuu ”ei saapunut”. Ennakkoon
peruminen ei ole kuljettajapäätteestä
mahdollista.
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Matkustajamäärä reitillä

5
4

Matkustajan nimi (1)

1

3
2

Kotiosoite tai muu noutopaikka (2)
-

Klikkaamalla infonappia saat esiin
lisätiedot ja matkustajamäärän
kirjaamisen (jälkimmäinen koskee
ainoastaan Päiväkeskusten
kyytejä) (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

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 sijantia
kuljettajan ollessa kirjautuneena vuoroon.
Voit lopettaa vuoron halutessasi myös taukosi
ajaksi. Tällöin muista aloittaa vuoro uudelleen
kun lähdet ajoon.
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Matkustajan tiedot
Lisätietoja matkustajasta saa esiin painamalla infonappia nimen vieressä (1)
Puhelinnumero on suora soitto-linkki (2)
Navigointi avaa matkustajan osoitteeseen liitetyt
koordinaatit laitteen omassa Google-navigoinnissa
(3)

2
3

1
4
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6

Henkilömäärän ilmoittaminen, jos mukana oli
esim. avustaja (4)
Juuri kyseessä olevaan matkustajaan liittyvä viesti
ajojärjestelylle (5)
Matkan hinnan asettaminen (6)
HUOM! Käytä toimintoja ajojärjestelyn ohjeen
mukaan. Esimerkiksi Makupa kyydeissä kuljettajan
ei tarvitse ilmoittaa hintaa tai matkustajamäärää.
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Ikonit
Matkustajaan voidaan liittää useita ikoneita, joiden tarkoitus on auttaa Kuljettajaa
huomaamaan matkustajan eritystarpeet helposti.

Pyörätuoli

Kuljetetaan
yksin

Vastaanottaja
/ ei saa jättää
yksin
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Kyynärsauvat

Rollaattori

Turvaistuin

Maksaa itse

Muut toiminnot (valikko)
Valikon sisältö riippuu siitä, millaisia oikeuksia
kuljettajalle on annettu.
Viesit-toiminnon kautta kuljettajat ja
ajojärjestelijä voivat viestiä keskenään.
Kuljettajan lähettämät viestit näkyvät myös
muille.
Virhelokin kautta voit tarvittaessa lähettää
raportin suoraan tekniseen tukeen.
Muista kirjautua ulos vuoron päätteeksi
tietoturvasyistä.
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Tarjouksen hyväksyminen
Tarjouksessa on nähtävissä kellonaikaväli reitin
alusta loppuun.
Tarjouksella näkyy myös matkustajien määrä.
Reitti on tarjolla 20 sekunnin ajan.
Tarjouksen voi joko hyväksyä ja hylätä. Mikäli
aika kuluu loppuun ilman, että kuljettaja reagoi
tarjoukseen, voi se tulla vielä uudelleen tarjolle.
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Reitin hinta ja lisät
Reitin hinnan saa näkyviin oikealla ylhäällä
olevaa euron merkkiä painamalla.
Omavastuut näkyvät matkustajan kohdalla
kohdassa OVO
Reitillä olevat lisät näkyvät matkustajan kohdalla
olevasta info (i) napista.
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