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MSCALES MOBIILIPUNNITUS

Avaa punnitus painamalla viestissä olevaa linkkiä, josta
siirryt esitäyttövaiheeseen
On tärkeää, ettei esitäyttövaihetta tehdä "harjoituksen"
vuoksi, koska kaikesta syntyy tapahtuma mScalesiin ja se voi
aiheuttaa ongelmia kun varsinaista kuormaa ollaan
tuomassa
Esitäyttövaihe tulisi tehdä jo kuormaa hakiessa, jolloin
sähköinen siirtoaskirja on kuljettajan mukana ajon aikana

Saat Napapiirin Residuumilta tekstiviestitse tai
sähköpostitse viestin, joka sisältää suoraan
linkin siirtoasiakirjalliseen mobiilipunnitukseen
Kuljettajan ei tarvitse rekisteröityä mihinkään
ja samaa koodia voi käyttää kaikki kuljettajat
ja ajoneuvot



Siirtoasiakirjan täyttäminen alkaa
rekisteritunnuksen täyttämisellä,
paina kynän kuvaa ja pääset
kirjoittamaan rekkarin
SIIRTOASIAKIRJAT napin takaa
löytyy listana esitäytetyt asiakirjat.
Kuljettaja voi esimerkiksi
esitäyttää valmiiksi useita eri
kuormia
Valitse ajoneuvotyyppi
Paina JATKA

Valitse ylhäältä jätelaji
Punaisella merkityt kohdat ovat
pakollisia kenttiä
PALVELUVASTE: ainoastaan kiinteistöiltä
kerätty bio ja polttokelpoinen ovat
useimmiten kuntavastuullista. Valitse siis
TSV tai ME jos tuot rakennusjätettä tai
yrityksistä perisin olevia jätteitä
Paina JATKA

Kirjaa arvioimasi kuorman paino
ja paina TALLENNA

ESITÄYTTÖVAIHE SIIRTOASIAKIRJALLINEN PUNNITUS

SIIRTOASIAKIRJAT napin takaa
avautuu lista esitäytetyistä
siirtoasiakirjoista, voit avata
sellaisen mainamalla VALITSE tai
voit luoda uuden painamalla LUO
UUSI



Järjestelmä vaatii allekirjoituksen
Allekirjoittamisen jälkeen paina OK
Mobiilipunnitus palautuu aloitusikkunaan

Valitsemalla lisää kuljettajan allekirjoitus pääsee
kuljettaja lisäämään kuittauksen
Tarvittaessa: koodin voi lähettää eteenpäin lähetä
edelleen kohdasta, esitäytetty siirtoasiakirja näkyy
kaikilla muillakin samaa koodia käyttävillä

ESITÄYTTÖVAIHE SIIRTOASIAKIRJALLINEN PUNNITUS



Olet aloitusikkunassa, paina JATKA

TULOPUNNITUS

Tarkasta tiedot, paina JATKA



Ajettuasi vaakalle, valitse oikea vaaka valikosta ja
paina aloita tulopunnitus

Punnituksen ollessa valmis avautuu puomi ja voit
poistua vaakalta purkamaan kuorman
Paina mobiilista OK, jonka jälkeen näyttö palautuu
aloitus kohtaan

TULOPUNNITUS



Lähtöpunnitus: olet aloitusvalikossa
paina JATKA

Paina JATKA

Ajettuasi vaakalle, valitse
oikea vaaka valikosta ja
paina ALOITA LÄHTÖPUNNITUS

LÄHTÖPUNNITUS



Punnituksen ollessa valmis avautuu puomi ja voit
poistua vaakalta, tosite lähetetään yhteystietoihin jotka
yritysken takana on
Paina mobiilista OK, jonka jälkeen näyttö palautuu
aloitus kohtaan

LÄHTÖPUNNITUS

Näet valmiit tositteesi oikeasta yläreunasta napin
takaa


