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Hintaluokat
Hintaluokilla määritellään laituripaikkojen hinnat keskitetysti. Paikan hinta
näkyy kaikkialla aina paikkatiedon ohessa.

Muutoksia Veneen tiedot lomakkeella - osa 2
Omistaja kentän yhteydessä oleva painike muutettu
Kynää klikkaamalla aukeaa veneen omistajan tiedot.

Lisää tietoa laituripaikoista
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:ksi.

Uudet kentät: Laituripaikan tiedot
Paikoille on lisätty uudet tietokentät: Leveys, Pituus ja Kiinnitystapa. Leveys ja
Pituus ovat tekstikenttiä (”alle 2,5 m”) ja Kiinnitystapa on valintalista.
Nämä kentät näkyvät Laiturin tiedot lomakkeella ja Paikkatilanne raportissa.

Muutoksia Käyttäjätiedot lomakkeella
Uudet kentät ...
Perustiedot osio
Ulkopaikkakuntalainen: Tällä hetkellä käyttö on vain informatiivinen.
Kentän voi asettaa vain sataman ylläpitäjä. Veneilijä näkee kentän,
mutta ei voi sitä muuttaa.
Info: Entistä Kommentti kenttää vastaava sekä veneilijälle että
sataman ylläpitäjälle näkyvä kenttä.
Muutoksia kentissä ...
Perustiedot osio
Kenttä Kommentti muuttuu vain sataman ylläpitäjän ylläpitämäksi
ja näkemäksi. Veneilijä ei tätä kenttää näe.
Veneet osio
Listassa näytetään veneiden paikkatiedot.
Siirsimme Veneet osion ylemmäksi ja asetimme osion aukeamaan
automaattisesti. Näin omistajan veneiden perustiedot näkyvät
välittömästi.

Muutoksia Veneen tiedot lomakkeella
Omistaja kentän alla on nyt painike Avaa.
Tästä pääsee suoraan ko. veneen omistajan tietoihin (Käyttäjän tiedot).
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Maksulliset lisäominaisuudet ...
Venetiedot … Perustiedot osio
Veneestä voidaan tallentaa tarkempia tietoja kuten malli, väri, materiaali,
moottoritiedot (*2), pituus, leveys, korkeus, paino, onko septi tai maasähkö
sekä vakuutustietoja.
Kysy lisää info@haloopalvelut.fi tai 045 208 6226 / Kari.

3/5

Aikaisempia uudistuksia

Laskutusraportti
Uusi raportti lisätty nimeltään Laskutus.
Raportti kerää käyttäjä- ja venetiedoista laskutuksen kannalta oleelliset.
Käyttöohjeessa on ohje tietojen siirtämiseksi Exceliin.
Lisäominaisuutena tilattavissa …
- Excel -lomake makroineen - napin painalluksella PDF -laskut kaikille veneilijöille
- PDF -laskutus suoraan järjestelmästä

Pikalinkit yläpalkkiin
Kaikkiin aikaisemmin vain Etusivulla näkyneisiin toimintoihin pääsee nyt
suoraan yläpalkin pikalinkkien kautta.

Lomakkeet osioitu
Lomakkeet koostuvat avautuvista osioista. Voit aukaista ja sulkea osioita
klikkaamalla osion nimeä.

Harmaat kentät Käyttäjät ja Veneet -lomakkeilla
Käyttäjä tiedot ja Vene tiedot lomakkeen alussa harmaana olevien kenttien
muuttaminen tapahtuu Perustiedot osiossa. Nuo tiedot kopioidaan Perustiedot
osion vastaavista kentistä kun tiedot tallennetaan järjestelmään Tallenna
painikkeella.

Uusi salasana
Järjestelmän käyttäjänä voit tilata itsellesi uuden salasanan. Pääset palveluun
sivun http://www.venehaloo.fi/satamahaloo/ Kirjaudu palveluun linkin kautta.
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Kirjoita Käyttäjätunnus kenttään matkapuhelinnumerosi tai tunnuksesi. Klikkaa
sen jälkeen Uusi salasana. Toimi tämän jälkeen ohjeiden mukaan.
Saat linkin salasanan vaihtoon ja uuden salasanan sähköpostitse osoitteesta
services@aksulit.com. Ellei viestiä tule muutaman tunnin sisällä, tarkista
roskapostisi ja aseta roskapostisuodatin hyväksymään viestit tuosta
osoitteesta.
HUOM: Sähköposti lähetetään VAIN järjestelmästä jo löytyvän tunnuksen
mukaiselle käyttäjälle asetettuun sähköpostiosoitteeseen. Toiminto ei kerro
onko tunnus oikein.
Jos sähköpostia ei tule muutamassa tunnissa, kokeile uudelleen.
Jos saat sähköpostin pyytämättäsi, voit unohtaa koko viestin. Vanha salasanasi
toimii edelleen.

Viesti myös sähköpostiin
Järjestelmän kautta omistajalle välitetty viesti lähetetään nyt myös
venetietoihin tallennettuun sähköpostiin.
HUOM: Käyttäjätietoihin tallennettu sähköpostiosoite kopioidaan venetietoja
luotaessa venetietoihin. Tämän jälkeen sähköpostiosoitteet ovat irrallisia ja
niitä voi muuttaa yksitellen. Varmista, että molemmat sähköpostiosoitteet ovat
haluamasi.
Sähköposti tulee osoitteesta services@aksulit.com. Aseta roskapostisuodatin
hyväksymään viestit tuosta osoitteesta.
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