Rahvusvaheliste maanteeveoste pakkumine
Ekraanivormil esitatakse rahvusvaheliste maanteeveostega seotud andmed. Pakkumine on
veosepõhine, ekraanivormi igal real kuvatakse eraldi veovajadus. Esitatakse kõik aktiivsed veoste
pakkumised alates lähimast kättejõudvast väljumise (pealelaadimise) kuupäevast.
Veeru või valikunupu
nimetus
Märgi
Kaart

Väljumine
Lähteriik

Lähtekoht
Sihtriik

Sihtkoht
Lastiruum (ldm)
Kaal (t)
Haagise tüüp
Hind

Info

Kontakt

Selgitus
Kui soovitakse pakkumine välja printida, klikitakse eelnevalt
esimese veeru kastikesel.
Kui veeru „Kaart” veose pakkumise real on ikoon, tähendab see,
et täiendavalt on esitatud veose pakkuja poolt kaardil soovitav
(planeeritav) veomarsruut. Ikoonil klikkides avaneb kaart
veomarsruudi kirjeldusega.
Kuvatakse planeeritav veose pealelaadimise kuupäev.
Kuvatakse selle riigi kolmetäheline tunnus, kus kavatsetakse veos
peale laadida. Kui riigi tunnus pole üheselt mõistetav, tuleks
klikkida menüünupul „Kasutamine” ja vaadata riikide
klassifikaatori loetelu, kus on toodud lisaks tunnustähtede
kombinatsioonile ka riikide nimetused.
Vaba teksti väljal kirjeldatakse veose pealelaadimise koht ‐ linn,
asula, postiindeks jne.
Kuvatakse riigi tunnus, kuhu kavatsetakse veos transportida. Kui
riigi tunnus pole üheselt mõistetav, tuleks klikkida menüünupul
„Kasutamine” ja vaadata riikide klassifikaatori loetelu, kus on
toodud lisaks tunnustähtede kombinatsioonile ka riikide
nimetused.
Vaba tekstii väljal kirjeldatakse veose mahalaadimise koht (linn,
asula, postiindeks, jne).
Kuvatakse veose poolt hõivatav koormaruumi maht
laadimismeetrites (ldm).
Kuvatakse veose kaal tonnides (t).
Kuvatakse veoks vajaliku haagise liik koormaruumi suuruse,
ehituslike iseärasuste või temperatuuritunnuse alusel.
Kui veeru „Hind” veose pakkumise real on raadionupp, tähendab
see, et täiendavalt on esitatatud teavet veose pakkumisega
seotud hindade kohta. Raadionupul klikkides avaneb hinnainfo
ekraanivorm. Tavakasutajale hinnainfot ei kuvata.
Kui veeru „Info” veose pakkumise real on raadionupp, tähendab
see, et veose pakkuja on lisanud veose ja/või planeeritava veo
kohta täiendavat informatsiooni. Raadionupul klikkides avaneb
lisainfo ekraanivorm.
Veeru „Kontakt” veose pakkumise real oleval raadionupul
klikkides on võimalik avada veose pakkumise esitanud ettevõtte
kontaktide ekraanivorm. Esitatakse ettevõtte kontaktisiku
telefoninumber ja/või meiliaadress.

Pakkumine

Minu pakkumised

Printimine

Otsi (filtri kasutamine)

Veeru „Pakkumine” veose pakkumise real oleval raadionupul
klikkides on võimalik avada veopakkumise tüüpvorm. Vormi
täitmisel pole pakkumise kõigi väljade täitmine kohustuslik.
Tüüpvormi täitmise järel on registreeritud kasutajal võimalik
saata vedaja pakkumine otse veose pakkumise esitanud
ettevõttele. Meiliaadress on võetud registreeritud kasutajate
registrist.
Klikkides nupul Minu pakkumised” siseneb registreeritud kasutaja
oma pakkumiste töövormile. Juhul, kui ühtki pakkumist pole
kirjeldatud, avaneb tühi töövorm.
Printida on võimalik kõiki pakkumisi, mille puhul on
veopakkumise rea veergu „Märgi” tehtud märge. Prinditakse ka
veopakkumisega seotud kontaktandmed. Juhul, kui on esitatud
hinnainfo ja lisainfo, prinditakse ka need. Tavakasutaja puhul
hinnainfot ei prindita.
Veoste filtreerimisega on võimalik tuua esile ainult kasutajat
huvitavat, veoste pakkumisega seotud informatsiooni.
Filtreerimine on võimalik lähteriigi, sihtriigi, väljumise
kuupäevade vahemiku, haagise tüübi, veose poolt hõivatava
koormaruumi suuruse (ldm) ja veose kaalu (t) tunnuste alusel.
Filtreerimiseks võib kasutada tunnuseid ükshaaval,
kombineeritult või kõiki tunnuseid korraga. Filtreerimiseks on vaja
märkida valiku andmeväljadele valikut kitsendavad kriteeriumid ja
klikkida nupul „Otsi”. Pärast filtreerimist kuvatakse kõik
kriteeriumidele vastavad veoste pakkumised väljumise kuupäeva
järjestuses.

