Siseriiklike regulaarvedude pakkumine
Ekraanivormil esitatakse kõik siseriiklike regulaarvedudega seotud olulised andmed. Pakkumine on
marsruudipõhine, ehk igal inforeal esitatakse ühe veomarsruudiga seotud teave. Esitatakse kõik
siseriiklike regulaarvedude aktiivsed pakkumised.
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Printimine

Selgitus
Kui soovitakse pakkumine välja printida, klikitakse eelnevalt
vastava pakkumise esimese veeru rea kastikesel.
Kui veeru „Kaart” veopakkumise real on raadionupp, tähendab
see, et täiendavalt on vedaja poolt esitatud kaardil siseriikliku veo
veoringi marsruut. Raadionupul klikkides avaneb kaart
veomarsruudi kirjeldusega.
Veerus „Veoringi kirjeldus” on toodud peamised punktid (linnad
ja asulad), mida veomarsruudil läbitakse.
Kui veergude „Tavavedu”, „Termovedu”, „Külmvedu” ja
„Külmutusvedu” veopakkumise real on märge, tähendab see, et
pakutakse vedu koormaruumi märgitud temperatuurirežiimil.
Kui veeru „Teenindusgraafik” veopakkumise real on pdf faili
ikoon, tähendab see, et vedaja poolt on lisatud teenindusgraafik
pdf failina. Teenindusgraafikute võrdlemise hõlbustamiseks
esitatakse kõik teenindusgraafikud ühesugusel või ühtlustatud
kujul.
Kui veeru „Veotariifid” veopakkumise real on pdf faili ikoon,,
tähendab see, et vedaja poolt on lisatud veotariifide tabel pdf
failina.
Kui veeru „Info” veopakkumise real on raadionupp, tähendab see,
et vedaja on lisanud veomarsruudi kohta täiendavat
informatsiooni. Raadionupul klikkides avaneb lisainfo
ekraanivorm.
Veeru „Kontakt” veopakkumise real oleval raadionupul klikkides
on võimalik avada veopakkumise esitanud ettevõtte kontaktide
ekraanivorm. Esitatakse telefoninumber ja/või meiliaadress.
Veeru „Päring” veopakkumise 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
veopakkumise esitanud ettevõttele. Meiliaadress on võetud
vedajate registrist.
Klikkides nupul „Minu pakkumised” siseneb registreeritud
kasutaja pakkumiste esitamise kasutatavale töövormile. Juhul,
kui ühtki pakkumist pole kirjeldatud, avaneb tühi töövorm.
Tavakasutaja puhul valikunuppu ei kuvata.
Printida on võimalik kõiki pakkumisi, mille puhul on veeru „Märgi”

veose pakkumise reale tehtud märge. Prinditakse ka
veopakkumisega seotud kontaktandmed. Juhul, kui on esitatud
hinnainfo ja lisainfo, prinditakse ka need. Tavakasutaja puhul
hinnainfot ei prindita.

