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1. Yleistä

CLIENT tiedonsiirto- ja raportointiohjelma on helppokäyttöinen ja kattava 
raportointiohjelma, jota voidaan käyttää tällä hetkellä kahdeksan eri 
vaakajärjestelmän kanssa. Ohjelman selkeät valikot nopeuttavat 
tiedonsiirtoa ja käsittelyä ja sillä voidaan tuottaa helposti luettavia
raportteja, joita voidaan käyttää apuna niin laskutuksessa kuin myös 
yrityksen sisäisissä toiminnoissa.

CLIENT tiedonsiirto-ja raportointiohjelmalla ylläpidät asiakas- ja 
tuotetietoja sekä päivität tietoja vaivattomasti toiselle tietokoneelle. 
Tarkat, tulostettavat raportit helpottavat ja nopeuttavat laskutusta 
ja puuttuvat tiedot ovat helposti korjattavissa ohjelmassa.
Voit myös siirtää tietoa taulukkolaskentaan edelleen muokattavaksi.

 Etusi:

• Ei puuttuvia punnituslappuja
• Kaikki kuittinumerot näkyvät eikä tarvitse arvailla onko puuttuvia

kuitteja
• Ohjelma voidaan asentaa usealle eri tietokoneelle ilman erillisiä

lisenssimaksuja - veloitamme vain palvelin- ja tiedonsiirto maksun
per vaaka

• Ohjelmassa voidaan korjata punnitusrivin virheellisiä tietoja ja
päivittää ne muihin samoja tunnuksia käyttäville tietokoneille

• Käyttäjäoikeuksia voidaan antaa rajoitetusti kolmannelle osapuolelle
esimerkiksi seuraavasti:
Urakoitsija voi antaa pääurakoitsijalle oikeuden tarkastella
esim. valitun kuormauspaikan punnitustietoja, jolloin vain tämän
kuormauspaikan tiedot menevät heidän CLIENT ohjelmaan, mutta
muiden kuin valitun kuormauspaikan tiedot eivät siirry.
Tämä helpottaa ja automatisoi urakoitsijan raportointivelvollisuutta
pääurakoitsijalle.

• Uusimmat modeemimme ilmoittavat GPS sijaintinsa ja tämä toiminto
tulee vielä myöhemmin osaksi CLIENT ohjelmaa. Tällä hetkellä
voimme manuaalisesti hakea koneen sijainnin tarvittaessa,
esimerkiksi tapauksessa, jossa työkone on kadonnut.
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2. Asetukset

2.1  Yleiset asetukset

Yleisissä asetuksissa on määritelty käyttäjätunnus ja salasana sekä 
muut mahdolliset tiedot kuten auton tunniste, kuormauspaikka ja työmaa. 
Täältä löytyvät myös kieliasetukset (suomi, englanti, ruotsi, norja).
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2.2 Raportissa näytettävät sarakkeet

 
 Asetukset sivuilta löydät Raportissa näytettävät sarakkeet-painikkeen.
 Tässä voit valita kaikki ne asiat, mitä haluat raportissasi näkyvän. 
 Tallenna- painikkeella pääset eteenpäin tiedosto-sivulle. 
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3.  Tiedosto

3.1 Tapahtumaloki

 Täältä pääset hakemaan Hae data palvelimelta- painikkeesta vaa'alle 
 kirjatut tapahtumat ja Raportointi-osiossa voit itse päättää raportin
 sisällöstä ja laajuudesta.
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3.2 Raportointi

 Raportointi-osiossa voit suodattaa, haluatko raportin kattavan kaikki
 tuotteet/asiakkaat ja esim. kuormauspaikat tai voit luoda raportin 
 esim. tietyn asiakkaan tapahtumista tietyllä aikavälillä. 
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4. Raportti

4.1 Punnitusrivit

 Jos taas haluat raportin kaikista tapahtumista, valitse viitesuodatuksessa 
 jokaisen rivin kohdalle KAIKKI valikoista ja poista tuote- ja asiakasriveiltä 
 ruuduista rastit. Punnitusrivit-osiossa löytyy yksityiskohtaiset tiedot 
 tapahtumista aina kuorman painosta työmaata myöten. Voit myös luoda  
 excel-taulukon tiedostosta edelleen muokkausta varten tai tulostaa 
 tiedoston.

Esimerkki asiakas Kultalalle viedyistä kuormista tietyn ajanjakson aikana.
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4.2 Tuoteyhteenvedot

 Tuoteyhteenvedosta näet taas paljonko tiettyä tuotetta on mennyt
  kyseisellä aikavälillä tietylle asiakkaalle tai tuotteen kokonaismenekin, 
 riippuen valitsemistasi suodatuksista.
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4.3 Rivin tarkistus/lisäys

 Rivin tarkistus/lisäys-osiossa voi tehdä vielä muutoksia esim. asiakkaan  
 tai tuotteen kohdalle tai lisätä puuttuvan rivin. Muutoksen jälkeen, paina
  Lisää rivi-painiketta ja kun olet tehnyt kaikki tarvittavat muutokset, 
 lähetä rivi palvelimelle samannimisestä painikkeesta, jotta tieto tallentuisi 
 raporttiin ja korjattu punnitusrivi päivittyy samanaikaisesti kaikissa 
 muissa tietokoneissa.
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4.4 Rivin muokkaus/poisto

 Rivin muokkaus/poisto- painikkeella voit taas poistaa väärin näppäillyn 
 tuotteen, asiakkaan, auton, kuormauspaikan ja työmaan.
  Poista rivi ja muista tallentaa muutokset, ennen kuin lähetät tiedot
 palvelimelle, jolloin tiedot päivittyvät muille tietokoneille.
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