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1

TRUCK CHECK IN KÄYTTÖOHJE

1.1 Aloitusruudun tiedot
Kioskin aloitusruudulla näkyy vasemmassa reunassa palvelutilanne terminaalissa.
Rekkojen määrä terminaalissa
A-checkattujen autojen lukumäärä
Konttitehtäviä lukkikentällä
Konttitehtäviä depossa

KCT: terminaalissa sisällä olevien rekkojen lukumäärä
VCT: lukkiterminaalissa sisällä olevien rekkojen lukumäärä
Tulossa olevien, A-checkattujen autojen lukumäärä
Terminaalissa sisällä olevista, ja tulossa olevista A-checkatuista
rekoista yhteenlaskettu lukkipalvelun konttityöjono
Terminaalissa sisällä olevista, ja tulossa olevista A-checkatuista
rekoista yhteenlaskettu depopalvelun konttityöjono

Mikäli depo- tai lukkipalvelussa ruuhkaa, voi näitä palvelua vaativien tehtävien syöttö kioskilta olla
estettynä. Ilmoitus siitä näkyy aloitusnäytällä. Ilmoituksessa näkyy:
- mikä palvelu on suljettu
- syy miksi se on suljettu
- arvio milloin palvelu on jälleen käytettävissä
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1.2 Käytön aloittaminen
Kioskin käyttö aloitetaan kirjoittamalla aloitusnäytölle rekisterinumero ja painamalla OK.
Vaihtoehtoisesti voit näyttää autokohtaista RFID-korttia kioskin lukijaan. Kortinlukija on kioskin
etupaneelissa olevan kortin kuvan kohdalla.

Kuva 1-1: Aloitusnäyttö

1.3 Kontti- tai semirekan valinta
Seuraavalla näytöllä valitset oletko tuomassa tai hakemassa kontteja vai semitrailereja. Jos olet
tuomassa tai hakemassa kontteja paina Konttirekka ja jos olet tuomassa tai hakemassa semitrailereja
paina Semirekka. Punaisella Takaisin-painikkeella voit palata takaisin aloitusnäytölle.

Kuva 1-2: Kontti- tai semirekan valintanäyttö
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Seuraavalla tehtävien yhteenvetonäytöllä näet rekisterinumerollesi jo liitetyt kontti- tai
semitehtävät, jos sellaisia on. Jos yhtään tehtävää ei vielä ole liitetty rekisterinumeroosi, on näytöllä
teksti: ”Ei liitettyjä tehtäviä”. Lisätäksesi itsellesi uusia kontti- tai semitehtäviä paina ’Lisää Uusi
Tehtävä’-painiketta.

Kuva 1-3: Tehtävien yhteenvetonäyttö (Kontit)

Kuva 1-4: Tehtävien yhteenvetonäyttö (Semit)
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Painettuasi ’Lisää Uusi Tehtävä’-painiketta näytön alareunan painikkeet vaihtuvat. Valitse
haluamasi tehtävätyyppi (Tyhjä ulos, Täysi Ulos, Tyhjä Sisään, Täysi Sisään tai Painokontti)
painamalla sitä vastaavaa painiketta.

Kuva 1-5: Tehtävätyypin valintanäyttö (Kontit)

Kuva 1-6: Tehtävätyypin valintanäyttö (Semit)

Vaihtoehtoisesti voit näyttää tehtäväviivakoodia kioskin viivakoodinlukijalle. Viivakoodinlukija on
kioskin etupaneelissa viivakoodin kuvan yläpuolella. Katso mikä on tehtäväviivakoodi tämän
käyttöohjeen luvusta 4.
Valittuasi jonkin tehtävätyypin sinulle avautuu tehtävätyyppikohtainen tehtävän tietojen
syöttönäyttö. Seuraavassa luvussa on käyty läpi eri tehtävätyyppien syöttönäytöt.
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2

ERI TEHTÄVÄTYYPPIEN TIETOJEN SYÖTTÄMINEN

2.1 Tyhjä kontti ulos
Luodaksesi tyhjä ulos tehtävän kontille, syötä ensin sen luovutusviitteen tunnus, jolta olet
hakemassa konttia ja paina OK painiketta.

Kuva 2-1: Tyhjä kontti ulos luovutusviitteen syöttönäyttö

Seuraavaksi ilmestyy luovutusviitteen alapuolelle pudotusvalikko, josta valitaan haettavan kontin
koko, tyyppi ja korkeus. (Yllä olevassa esimerkissä on valittu 40/DC/8.6). Valitse valikon
vaihtoehdoista haluamasi koko, tyyppi ja korkeus ja paina OK.

Kuva 2-2: Tyhjä kontti ulos - Koon, tyypin ja korkeuden valintanäyttö
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2.2 Täysi kontti ulos
Luodaksesi täysi ulos tehtävän kontille, syötä haettavan kontin tunnus ja sitä vastaava PIN-koodi
toimituserän vahvistuksesta ja paina OK.

Kuva 2-3: Täysi kontti ulos - Kontin ja PIN-koodin syöttönäyttö

2.3 Tyhjä kontti sisään
Luodaksesi tyhjä sisään tehtävän kontille, syötä palautettavan kontin tunnus ja sen ISO-Koodi ja
paina OK. Katso tarvittaessa mikä on ISO-koodi tämän käyttöohjeen luvusta 4.

Kuva 2-4: Tyhjä kontti sisään - Kontin ja ISO-koodin syöttönäyttö

8

2.4 Täysi kontti sisään
Luodaksesi täysi sisään tehtävän kontille syötä täyden kontin tunnus ja sen ISO-Koodi ja paina OK.
Katso tarvittaessa mikä on ISO-koodi tämän käyttöohjeen luvusta 4. Jotta täysi sisään tehtävän
luominen onnistuu, pitää täyden kontit ennakkotiedot olla lähetettynä sähköisesti EDI-Rahtikirjalla
tai syötettynä eWaybill web-palvelun kautta

Kuva 2-5: Täysi kontti sisään, kontin ja ISO-koodin syöttönäyttö

2.5 Painokontti
Lisätäksesi painokontin syötä painokontin tunnus ja paina OK. Painokontilla tarkoitetaan konttia,
joka kulkee auton mukana sisään satama-alueelle ja terminaaliin ja tulee samalla käyntikerralla
takaisin ulos. Myös painokontit on ilmoitettava asianmukaisesti. Ilmoittamatta jättäminen aiheuttaa
puutteellisen kulkuluvan muodostumisen, ja ajo satama-alueelle ja terminaaliin estyy.

Kuva 2-6: Painokontti - Konttinumeron syöttönäyttö
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2.6 Tyhjä semi ulos
Luodaksesi tyhjä ulos tehtävän semille syötä tyhjän semin tunnus ja sitä vastaava PIN-koodi
toimituserän vahvistuksesta ja paina OK.

Kuva 2-7: Tyhjä semi ulos - Semin ja PIN-koodin syöttönäyttö

2.7 Täysi semi ulos
Luodaksesi tyhjä ulos tehtävän semille syötä täyden semin tunnus ja sitä vastaava PIN-koodi
toimituserän vahvistuksesta ja paina OK.

Kuva 2-8: Täysi semi ulos - Semin ja PIN-koodin syöttönäyttö
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2.8 Tyhjä semi sisään
Luodaksesi tyhjä sisään tehtävän semille syötä tyhjän semin tunnus ja paina OK.

Kuva 2-9: Tyhjä semi sisään - Semin syöttönäyttö

2.9 Täysi semi sisään
Luodaksesi täysi sisään tehtävän semille syötä täyden semin tunnus ja paina OK.

Kuva 2-10: Täysi semi sisään - Semin syöttönäyttö
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3

TEHTÄVÄYHTEENVETO JA A-CHECK

Edellä kuvatuilla tehtävien luontinäytöillä lisäämäsi tehtävät näkyvät ’Rekan Tehtävät’ -taulukossa.
(yllä näyttö yhden tyhjä ulos tehtävän lisäämisen jälkeen). Jos haluat lisätä lisää tehtäviä
käyntikerralle, paina lisää uusi tehtävä. Jos haluat muokata jo syöttämääsi tehtävää valitse
taulukosta ja paina Muokkaa tehtävä. Jos haluat poistaa jo syöttämäsi tehtävän valitse taulukosta ja
paina Poista tehtävä.

Kuva 3-1: Tehtävien yhteenvetonäyttö (Kontit)

Kuva 3-2: Tehtävien yhteenvetonäyttö (Semit)

Kun olet syöttänyt käynnille kaikki haluamasi tehtävät, paina A-Check. Jos haluat peruuttaa
tekemäsi tiedot, ja poistua tai aloittaa alusta, paina Peruuta. Konttitehtävien syöttö pitää aina
päättää onnistuneeseen A-Checkiin. Ilman onnistunutta A-Check toimintoa autolle ei
muodostu kulkulupaa, ja ajo satama-alueelle ja terminaaliin estyy.
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Jos olet noutamassa kontteja Stevecolta, järjestelmä kysyy vielä mihin paikkoihin autossa haluat ne
laitettavan. Ruksaa kullekin haettavalle kontille paikka nupissa (edessä, keskellä, takana) tai
perävaunussa (edessä, keskellä, takana). Tämän jälkeen pääset tekemään A-checkin. Alla on
valittuna paikat nupissa keskellä ja perävaunussa edessä.

3.1 Ilmoitus A-Checkin onnistumisesta
A-Checkin onnistuessa kioski tulostaa viivakoodilapun, jota käytetään Terminaalin sisäänajossa,
vaihtoalueella ja Terminaalin ulosajossa. Viivakoodia ei tulosteta, jos käytössäsi on RFID-kortti ja
asioit sen avulla.
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Kuva 3-3: A-Check OK näyttö

Kuva 3-4: Esimerkki: Kioskin tulostama viivakoodilappu

3.2 Ilmoitus A-checkissä tapahtuneesta virheestä
On mahdollista, että huolimatta tehtävätietojen huolellisesta syötöstä A-check ei jostakin syystä
onnistu. Tällaisessa virhetilanteessa näytetään yllä olevan kaltainen ilmoitus (Huom! Tilanteesta
riippuen virheilmoitus voi olla joku muu kuin ”Kontti ei ole terminaalissa”). Jos huomaat, että olet
syöttänyt vielä jotakin virheellistä, on sinulla mahdollisuus palata muokkaamaan tehtäviä
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valitsemalla Muokkaus. Jos et saa ongelmaa itse ratkaistua, valitse Lopetus, jolloin kaikki
syöttämäsi tiedot peruutetaan.

Kuva 3-5: Esimerkki: Ilmoitus A-Chekissä tapahtuneesta virhetilanteesta

Jos valitset Muokkaus on/ovat tehtävärivi/tehtävärivit, jotka ovat aiheuttaneet virheen taulukossa
punaisena ja niissä näkyy virheen kuvaus. Kts. Kuva alla.

Kuva 3-6: Esimerkki: Virheellinen tehtävä näkyy punaisena taulukossa
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4

KÄSITTEITÄ

4.1 Tehtäväviivakoodi
Tehtäväviivakoodilla tarkoitetaan viivakoodia, jonka avulla voidaan syöttää konttitehtävän tiedot
helpommin näyttämällä viivakoodia kioskin viivakoodinlukijaan. Viivakoodi helpottaa ja nopeuttaa
tietojen syöttöä, ja vähentää kirjoitusvirheitä.
Steveco toimittaa tehtäväviivakoodit Täysi ulos tyyppisille konttitehtäville ja Täysi ulos sekä tyhjä
ulos tyyppisille semitehtäville toimituserän vahvistuksella. Vahvistus lähetetään lastinhallinnan
toimesta *.pdf tiedostona, jonka vastaanottaja voi tulostaa ja jakaa edelleen kontteja noutamaan
ja/tai palauttamaan tulevalle kuskille.
4.2 ISO-koodi
ISO-koodi on 4-merkkinen kontin koon ja tyypin kertova koodi, joka löytyy kontin kyljestä ja
perästä, konttinumeron vierestä. Katso esimerkkikuvat alla.
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Muutosperuste
Ensimmäinen versio
Ensimmäinen peruskäytön kuvaava ohje
Päivitys saatujen kommenttien perusteella:
- Lisätty Painokontin selitys
- Lisätty viivakoodilapun kuva
- Onnistuneen A-Checkin tärkeyttä painotettu
- Lisätty luku 4, jossa kuvataan käsitteitä.
Lisätty huomatus EDI-rahtikirja tai eWaybill
vaatimuksesta täysi sisään tietojen syöttöön.
Lisätty semitoiminnallisuuksien kuvaus, ja päivitetty
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Käännökseen lähetetty versio.
Palvelutilanne ja palvelujen sulut etusivulla
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