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TAKSI TAMPERE DRIVER PORTAL 
KÄYTTÄJÄN OHJE  
 
Tampereen Aluetaksi on kehittänyt uuden välitysjärjestelmän rinnalle verkossa toimivan Driver 
Portal -työkalun sujuvoittaakseen välitystoimintaa ja mahdollistaakseen liikennöitsijöille ja 
kuljettajille suoran väylän tietojensa muuttamiseen välitysjärjestelmässä. Driver Portalin 
kehitystyö on jatkuvaa ja sitä tehdään yhtiön sisäisenä kehitystyönä. Käyttämämme iCabbi 
välitysjärjestelmä mahdollistaa avointen rajapintojen kautta yhtiölle omien lisäjärjestelmien 
kehittämisen välitysalustan päälle. 
 
KIRJAUTUMINEN 
 
Taksi Tampereen Driver Portal sijaitsee osoitteessa https://taksitampere.fi/driverportal. Jotta voit 
kirjautua järjestelmään, tulee sinun ensin olla kirjautunut iCabbiin ajovuoroon. Voit muokata 
ajoneuvotietoja vain siihen autoon, johon olet kirjautunut.  
 
Huomio! Driver Portaliin sisäänkirjautumisessa voi olla 10-20 minuutin viive iCabbi Driver appiin 
kirjautumisen jälkeen, koska järjestelmä ei päivitä Driver Portalin tietokantaan ajoneuvon 
statusta reaaliaikaisesti. Tätä tullaan parantamaan jatkokehitysversioissa. 
 

 
 
Kuva1: Sisäänkirjautuminen järjestelmään 
 

- Kirjautumisnäkymässä kohtaan ”kuljettaja” syötetään sama id-tunnus, jolla olet kirjautunut 
iCabbin Driver Appiin. 

- ”Auton kirjautumisnumero” -kohtaan kirjoitetaan sama autotunnus, johon olet Driver 
Appissa kirjautunut. 
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- ”Auton kupunumero” -kohtaan kirjoitetaan muokattavan ajoneuvon kupunumero, eli 
numero välityksessä. Tämä on sama kuin Auton kirjautumisnumero muilla, paitsi 
järjestysnumeroltaan alle 100 autoilta, jotka kirjoittavat numeron ilman etunollaa. 
Esimerkiksi auto 100 on kirjautumisnumerolta 100 ja kupunumerolta 100, mutta auto 50 
on kirjautumisnumerolta 050 ja kupunumerolta 50. 

 
Mikäli syötetyt tiedot eivät täsmää iCabbi Driver Appiin syötettyjen tietojen kanssa, ei 
järjestelmä päästä käyttäjää kirjautumaan sisään. 
 
VÄLITYSATTRIBUUTTIEN MUUTTAMINEN 
 

 
(Kuva2) Auton attribuuttien asettaminen välityksessä 
 
Sisäänkirjautumisen jälkeen sinulle avautuu sivu, jossa näet autossa tällä hetkellä voimassa olevat 
attribuuttitiedot. Julkaisuhetkellä käytettävissä on vain välitykseen merkittävästi vaikuttavat 
attribuutit. Lisää attribuutteja tulee käyttöön myöhemmissä päivitysversioissa. Harmaana 
attribuutit ovat pois kytketyt, ja sinisenä päällä. 
 
Paarit 
 

- Pois kytkettynä ajoneuvolle ei tarjota Paari-attribuutin sisältäviä kuljetuksia 
 

- Päälle kytkettynä ajoneuvolle tarjotaan Paari-attribuutin sisältäviä kuljetuksia. 
Huomioithan, että päälle kytkettynä sitoudut olemaan asiakkaan luona 45 minuutin 
kuluessa tilaushetkestä! 
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Pyörätuoli 
 

- Pois kytkettynä järjestelmä ei tarjoa autoon oman pyörätuolin vaativia kyytejä 
 

- Päälle kytkettynä järjestelmä tarjoaa autoon oman pyörätuolin vaativia kyytejä 
 
 
 
 
Pieni auto 
 

- Pois kytkettynä autoon ei tarjota tilauksia, joissa asiakas ei ole määrittänyt erillistä 
ajoneuvovaatimusta pois lukien Kela-kuljetukset. Käytännössä sulkee ulkopuolelle 
suurimman osan tavallisen taksin tilauksista. 
 

- Päälle kytkettynä autoon tarjotaan myös tilaukset, joissa asiakkaalla ei ole erillistä 
autovaatimusta. 
 

HUOMIO! Muistattehan aina ilmoittaa jälkeenne tulevalle kuljettajalle, jos olette sulkeneet 
tietynlaiset tilaustyypit pois ajoneuvon välityksestä!! Asetukset ovat autokohtaiset, eivätkä muutu 
kuljettajan vaihtuessa. Driver Portalin asetukset kannattaakin tarkistaa aina ajovuoron alussa! 
 
 
LOPUKSI 
 
Portaalia jatkokehitetään aktiivisesti, jotta siitä tulisi luonteva työkalu täydentämään iCabbin 
kuljettajasovellusta. Tätä ohjetta päivitetään aina, kun sovellukseen tehdään muutoksia ja uusi 
versio julkaistaan. 
 
Mikäli haluat jättää palautetta tai antaa kehitysideoita, otamme niitä vastaan sähköpostitse 
osoitteessa kuljettajaportaali@taksitampere.fi 
 
Muutosloki: 
 
v. 1.1 
 

- Muutettu kirjautumista 
- Korjattu paariattribuuttiin vaikuttanut ristiriita 


