Kallurvedude pakkumine
Ekraanivormil esitatakse kõik kallurvedudega seotud vaba veoressursi andmed. Pakkumised on
veokipõhised, ehk pakkumised esitatakse üksikute kallurite kaupa. Ekraanivormil kuvatakse kõik
veoressursi aktiivsed pakkumised (vaba veoressursi kirjeldamine).

Veeru või valikunupu
nimetus
Märgi
Veoki mark ja mudel
Veoki tüüp
Kandejõud (t)
Põhikasutus
Garažeerimine
Vedude algus
Vedude lõpp
Hind

Info

Kontakt

Päring

Minu pakkumised

Selgitus
Kui soovitakse pakkumine välja printida, klikitakse eelnevalt
esimese veeru kastikesel.
Veoressursi kirjeldamise real kuvatakse veoks pakutava kalluri
mark ja mudel.
Veoressursi kirjeldamise real kuvatakse veoks pakutava kalluri
tüüp (soolo, poolhaagis, täishaagis).
Veoressursi kirjeldamise real kuvatakse kalluri ja/või haagise
kandevõime tonnides (t).
Andmeväljal esitatakse kalluri põhikasutuse valdkond, ehk
puisteveosed, mille vedamiseks on kallur eelkõige mõeldud.
Veoressursi kirjeldamise real esitatakse kalluri garažeerimise
koht. Tavaliselt esitatakse andmeväljal linna või asula nimi.
Kuvatakse esimene kuupäev, mil kallur on kasutamiseks vaba.
Kuvatakse viimane vaba kuupäev, mil kallur on kasutamiseks
vaba.
Kui veeru „Hind” veoressursi pakkumise real on raadionupp,
tähendab see, et veoressursi pakkuja poolt on lisatud täiendav
informatsioon veoki kasutamise või veoga seotud hinnataseme
kohta. Raadionupul klikkides avaneb hinnainfo ekraanivorm.
Tavaksutajal pole võimalik hinnainfo ekraanivormi avada.
Kui veeru „Info” veoressursi pakkumise real on raadionupp,
tähendab see, et veoressursi pakkuja on lisanud kalluri või veo
kohta täiendavat informatsiooni. Raadionupul klikkides avaneb
lisainfo ekraanivorm.
Veeru „Kontakt” veoressursi pakkumise real oleval raadionupul
klikkides on võimalik avada pakkumise esitanud ettevõtte
kontaktide ekraanivorm. Esitatakse telefoninumber ja/või
meiliaadress.
Veeru „Päring” veoressursi pakkumise real oleval raadionupul
klikkides on võimalik avada veopäringu tüüpvorm. Vormi täitmisel
pole päringu kõigi väljade täitmine kohustuslik. Tüüpvormi
täitmise järel on registreeritud kasutajal võimalik saata päring
otse veoressurssi pakkumist esitanud ettevõttele. Meiliaadress on
võetud vaikimisi vedajate registrist.
Klikkides valikunupul „Minu pakkumised” siseneb registreeritud
kasutaja pakkumiste esitamise kasutatavale töövormile. Juhul,

Printimine

Otsi (filtri kasutamine)

kui ühtki pakkumist pole kirjeldatud, avaneb tühi töövorm.
Tavakasutaja puhul valikunuppu ei kuvata.
Printida on võimalik kõiki veoressursi pakkumisi, mille puhul on
veeru „Märgi” veose pakkumise reale tehtud märge. Prinditakse
ka pakkumisega seotud kontaktandmed. Juhul, kui on esitatud
hinnainfo ja lisainfo, prinditakse ka need. Tavakasutaja puhul
hinnainfot ei prindita.
Filtreerimisega on võimalik lühendada pakutavat veoressursi
valikut ja esitada selle kohta ainult kasutajat huvitavat
informatsiooni. Filtreerimine on võimalik vedude alguse, vedude
lõpu, veoki tüübi ja kandejõu (t) tunnuste alusel. Filtreerimiseks
saab kasutada tunnuseid ükshaaval, kombineeritult või kõiki
tunnuseid korraga. Filtreerimiseks on vaja märkida valiku
andmeväljadele valikut kitsendavad kriteeriumid ja klikkida nupul
„Otsi”. Kuvatakse kõik kriteeriumidele vastavad puisteainete
veoressursi pakkumised vedude alguskuupäeva järjestuses.

