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Selgitus
Kui soovitakse pakkumise andmeid muuta või pakkumist
kustutada, märgitakse eelnevalt klikkimisega pakkumise rea
esimese veeru kastikesel vastav pakkumine.
Funktsiooni kasutades on võimalik visualiseerida planeeritav
veomarsruut. Funktsiooni täitmine on valikuline. Kaardile saab
märkida planeeritavat marsruuti pärast seda kui pakkumine on
salvestatud. Klikkides ikoonil avaneb Google Maps kaart. Pärast
mastaabi viimist sobivasse suurusesse klikitakse järjestikku linnu
või asulaid tähistavatel punktidel. Tekkinud marsruut
salvestatakse ja Google Maps aken suletakse.
Andmeväljale sisestatakse järjestikku kohanimed, kust saab
veomarsruut alguse, milliseid peamisi asustatud punkte läbib ja
kus lõpeb. Marsruut sisestatakse formaadis, kus asustatud
punktide vahele märgitakse nende üksteisest eraldamiseks
sidekriipsud. Andmeväljale võib sisestada rohkem tähemärke,
kui visuaalselt mahuks. Viies arvutihiire noole veoringi infole
kuvatakse ka see tekst, mida esialgu andmeväljal näha pole.
Veoringi info sisestamisel kaardile ja andmeväljale tuleks
jälgida, et kaardil ja andmeväljal kirjeldatud marsruut ühtiksid.
Märge sisestatakse lahtrisse, millega tähistatud veorežiimi (me)
pakutakse.
Teenindusgraafikut on võimalik lisada pärast pakkumise
salvestamist. Selleks, et klientidel oleksid eri teenusepakkujate
teenindusgraafikud hästi võrreldavad, kasutatakse ühtset
teenindusgraafiku põhja. Graafiku põhi on leitav menüünupu
„Kasutamine” alt.
Pärast veograafiku koostamist Excel‐i formaadis
konverteeritakse see pdf failiks. Teenindusgraafiku lisamiseks
klikitakse ikoonil ja järgitakse dialoogikasti juhiseid.
Veotariifide tabelit on võimalik lisada pärast pakkumise
salvestamist. Selleks, et klientidel oleksid eri teenusepakkujate
veotariifid hästi võrreldavad, kasutatakse ühtset veotariifide
tabeli põhja. Graafiku põhi on leitav menüünupu. Pärast selle
täitmist Excel formaadis konverteeritakse see pdf failiks.
Tariifitabeli lisamiseks klikitakse ikoonil ja järgitakse
dialoogikasti juhiseid.
Vedude kohta saab lisada täiendavat infot pärast pakkumise
salvestamist. Raadionupul klikkides avaneb Lisainfo töövorm.
Sisestamine on valikuline. Üldjuhul leiab kasutamist juhtudel,
mil soovitakse edastada veo kohta täiendavat informatsiooni,
täiendavaid eeliseid ja kasusid, piiravaid tingimusi jne.
Nupul klikkides salvestatakse uus pakkumine ja kirjeldatud

Kustuta

pakkumistel tehtud muudatused. Sisestatud pakkumise info
muutmiseks on vaja klikkida vastava rea esimese veeru „Märgi”
kastikesel. Pärast seda muutub pakkumise rida aktiivseks.
Klikkides nupul on võimalik kustutada pakkumise rida, mille
esimese veeru kastikeses on märge. Toiminguga kustutatakse
kogu pakkumise real olev info.

