Veoportaalist
Veebikeskkond www.veoportaal.ee viib kokku veoteenuste osutajad ja vedusid vajavad
ettevõtted ning eraisikud. Portaal pakub tasuta ligipääsu vedude, veoste ja bussireisidega
seotud informatsioonile.
Siit leiad mõne minutiga sulle vajaliku rahvusvahelise või kodumaise veoteenuse osutaja.
Kui oled ise veoteenuse pakkuja, leiad siit infot transportimist ootavate veoste kohta. Meie
portaalis on reaalajas üleval informatsioon juba toimuvate või toimuma hakkavate vedude
ning bussireiside kohta, teave vabast koormaruumist, veograafikutest, veohindadest ning
kasutatavatest transpordivahenditest. Veoportaal ei vahenda ekspedeerijana vedusid, teise
osapoolega tuleb soovijal ise otse ühendust võtta ning vedude, veoste või bussireisidega
seotud tingimused omavahel kokku leppida. Pakkumisi saab teha e‐posti või telefoni teel.
Nii rahvusvahelisi vedusid korraldavad ettevõtted kui ka Eestisisesed vedajad saavad
käesolevas veebikeskkonnas teavitada võimalikke kliente vabast veoressursist konkreetsel
ajavahemikul ja marsruudil. Vedaja on nii oma veokite ja vedudega nähtav kõigile. Klientidel
on omakorda võimalik pakkuda vedajaile tööd kindlatel ajavahemikel ja veomarsruutidel või
–suundadel, kuna nemad kui potentsiaalsed tellijad on vabast või osaliselt kasutatud
veoressursist portaali kaudu teadlikud. Veoportaal annab ka klientidele võimaluse vedajaid
oma veovajadusest reaalajas informeerida.
Lisaks vedude pakkumistele on vedajatel võimalik otsida veoseid ja teha nende
transportimiseks soovitud sihtkohta omapoolseid pakkumisi.
Suurest andmehulgast leiab hetkega vajaliku
Kuna kliendi jaoks pole vahet, kes tema veose talle sobivatel tingimustel sihtkohta toimetab,
saab meie veoportaali kaudu otsida esmalt vedu ja konkreetse vedajani jõutakse pärast
seda, kui valik veopakkumiste hulgast on tehtud. Vedude ja veoste sorteerimine vastavalt
kasutaja poolt etteantud tunnustele annab võimaluse leida mõne hetkega kõige paremini
sobivad pakkumised.
Portaali kasutaja hoiab kokku aega
Portaal säästab nii veoteenuste pakkujate kui ka veoteenuse ostjate aega ning raha. Enam
pole vaja kulutada aega selleks, et otsida sobivat vedajat infokataloogidest või kulutada
raha infotelefonidele helistamise peale. Portaali kasutaja leiab kohe selle, mida ta vajab –
sobiva vedaja või veose. Kui see on leitud, tuleb pakkujaga ühendust võtta portaalis kuvatud
kontaktandmete kaudu.
Rakendamist vajav veoressurss on kõigile nähtav
Vedaja reaalajas või lähitulevikus vaba veoressurss on nähtav kõigile. See annab vedajale
võimaluse täita paremini lastiruumi ja/või kasutada veovahendi kandejõudu ning
kokkuvõttes tagab veovahendite ja ‐ühikute parema koormamise.

Veovajadus on kõigile nähtav
Kui kaupa on vaja ühest punktist teise vedada, piisab sellest, kui laadida üles oma
veovajadus. Pärast seda hakkavad sinu meiliaadressile saabuma pakkumised või võetakse
sinuga pakkumise tegemiseks ühendust telefoni teel.
Ka bussiomanikud on klientide jaoks kättesaadavad
Bussiomanikele pakub veoportaal võimaluse olla oma sõiduvahendi iseloomustuse ja fotoga
kõikide jaoks nähtaval. Portaali kaudu leiab uusi kliente, on võimalik laiendada oma
püsiklientide ringi ja teha senisest enam reise ühekordsete klientidega.
Potentsiaalne bussireisi tellija leiab pakkuja
Bussireiside tellijad saavad siit ülevaate olemasolevatest sõiduvahenditest ja nende
juhtide/omanike valmidusest võtta ette lühemaid või pikemaid bussireise.
Info üleslaadimine ja kasutamine põhineb vastastikusel usaldusel
www.veoportaal.ee töö ja sellest saadav osapoolte kasu on rajatud vastastikusele
usaldusele. Osapooled peaksid tegema omalt poolt kõik selleks, et üles laaditud
informatsioon on reaalajas tõene, st kogu teave on tegelikkusele vastav ega ole ajas oma
väärtust kaotanud. Selleks on kasutajatel vaja viia koheselt sisse kõik veoressursi
kasutamise, veoste ja bussireisidega seotud aktuaalsed muudatused. Kui üles laaditud veo,
veose või bussireisi pakkumine pole enam kehtiv, tuleb see kohe eemaldada või muuta
mitteaktiivseks, et mitte eksitada teisi portaali kasutajaid.
Informatsiooni operatiivse ja oskusliku haldamisega portaalis suurendatakse oma ettevõtte
usaldusväärsust ja leitakse juurde kliente. Veoste pakkujail on võimalik reaalajas kehtivate
pakkumistega suurendada oma väärtust vedajate silmis kliendina.
Veoportaal kui vedude, veoste ja reisidega seotud informatsiooni vahendav keskkond ei
vastuta portaalis kuvatud informatsiooni reaalajas kehtivuse ja tegelikkusele vastavuse eest.
Informatsiooni sisestavad vedajad ja kliendid, kes seda vastavalt muutuvale olukorrale
uuendavad.
Kaks kasutajaprofiili
Veoportaali saab külastada nii registreeritud kui registreerimata kasutajana.
Registreerimata kasutajatel on võimalik otsida vajalikku infot tasuta. Vedusid ja veoseid
saavad üles laadida ainult registreeritud kasutajad. Selleks tuleb täita pakkumise vorm.
Pärast vedude või veostega seotud informatsiooni kirjeldamist ja kirjeldatu salvestamist
veoportaali töövormidel on kogu informatsioon reaalajas kõigile nähtav.
Registreeri ja hakka kohe kasutama
Registreerimine on kiire ja mugav. Pärast internetipangas arve tasumist edastatakse sinu
meiliaadressile salasõna ja andmete üleslaadimine võib alata.

Miks peaksin end registreerima veoportaali kasutajaks?
Vedajad saavad veoportaalist järgmist kasu:
• Saad teavitada potentsiaalseid kliente oma hetkel vabast või osaliselt kasutatud
veoressursist. Vedaja on oma veokite ja vedudega nähtav kõigile
• Võid rahvusvahelise veo puhul leida veo käigus kliente juurde
• Tellijad on teadlikud sinu ettevõtte vabast või osaliselt kasutatud veoressursist
• Klientide leidmine ja nendega kontakteerumine on lihtne ja mugav
• Leiad kliente aja‐ ja kulusäästlikul viisil. Kuna portaalis on näha klientide veovajadus, on
lihtne võtta ühendust ja teha omapoolne pakkumine
• Pakkumiste koostamine ja saatmine on kiire ning mugav
• Võimalik on kasutada paindlikku hinnakujundust nii täiskoormate kui ka osakoormate ja
tükikauba veol
Vedude tellijad saavad veoportaalist järgmist kasu:
• Saad teavitada vedajaid oma veovajadusest reaalajas. Pärast veose kohta käiva info
üleslaadimist veebikeskkonda on see kõigile ka kohe nähtav
• Saad ülevaate vedajate poolt pakutavatest veovõimalustest reaalajas.Ülevaate saamine
vedajate turust toimub kiiresti ja mugavalt. Selleks pole vaja sirvida infokatalooge ja
teha telefoni teel järelpärimisi paljudesse firmadesse. Kogu informatsioon on
ülevaatlikul kujul olemas ühes kohas, erinevate vedajate pakkumisi saab operatiivselt
võrrelda
• Kiire veovajaduse korral on võimalik leida operatiivselt vedaja, kelle veovahend on peagi
piirkonnas, kust tuleks veos peale laadida
• Vedaja valiku protsess on lihtne ja läbipaistev
• Vedajaga kontakteerumine on lihtne ja mugav
• Päringu koostamine ja saatmine on lihtne ja mugav
• Vedaja valiku protsess on senisest vähem aeganõudev ja vähem kulukas

