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Web - kuljetuspalvelun osoite on https://kuljetukset.taxipoint.fi
Käyttääksesi henkilöstökuljetusten nettitilauspalvelua, ole yhteydessä Taxi Pointin palvelupisteeseen (09) 8256 5566 tai info@taxipoint.fi

Saatuasi Taxi Pointilta käyttäjätunnuksen ja salasanan kirjaudu sisään.
Avautuvassa hallintapaneelissa näet välittömästi voimassa olevat kuljetustilauksesi ja voit tarvittaessa muokata tai poistaa niitä painamalla
kuljetuksen edessä olevaa ”Muokkaa/Poista” -painiketta.
Tällä sivulle teet myös uuden tilauksen täyttämällä tarvittavat tiedot niille tarkoitettuihin kenttiin.

Kohtaan ”Lisätiedot” voit kertoa ajojen järjestelijälle mahdollisista huomiota vaativista seikoista (esim. matkalaukun mukanaolosta, erikoisista
ajojärjestelyistä noutopaikassa jne.)
Jos tiedoissasi on virheitä, ota yhteyttä Taxi Point Oy:n palvelupisteeseen ja pyydä
heitä korjaamaan virheelliset tiedot.
Jos sinun tarvitsee lisätä tietoihisi uusi osoite, paina ”Lisää uusi osoite”-painiketta.
Avautuvassa ikkunassa syötä osoitteen alku ja odota hetki. Järjestelmä tarjoaa
osoitevaihtoehdot. Valitse haluamasi katuosoite tai lisää se ja täytä loput puuttuvat
tiedot. Paina sitten ”Tallenna” -painiketta.

SMS tilauspalvelun puhelinnumero on 16183. Tilaukset on tehtävä samasta matkapuhelinnumerosta joka on tallennettu tietoihisi.
Viestit kirjoitetaan muotoon (viestin alkuun tunnus TAXIPOINT ja yksi välilyönti ennen varsinaista viestiä):
TAXIPOINT AHHMM PPKK tai TAXIPOINT PHHMM PPKK (A = kentälle (aamu), P = kentältä (pois), HHMM = kellonaika, PPKK = päivämäärä).
Esimerkit:
22.3.2010 oltava kentällä klo 5:30 = TAXIPOINT A0530 2203
15.12.2010 työvuoro päättyy klo 23:00 = TAXIPOINT P2300 1512
2.7.2010 työvuoro päättyy klo 24:00 = TAXIPOINT P0000 0307 (vuorokausi alkaa 00:00 ja päättyy 23:59)
Lisätietoja voit kirjoittaa viestin perään esimerkiksi TAXIPOINT A0530 1207 matkalaukku
Voit tilata samalla tekstiviestillä useampia tilauksia erottelemalla tilaukset toisistaan pilkulla. Pilkun jälkeen EI välilyöntejä ja kellonajan ja
päivämäärän väliin vain YKSI välilyönti.
TAXIPOINT A0530 0203,A0515 0303,A0600 0603 kääntöpaikalle,P0015 0803

Viestien on oltava tarkasti mainitussa muodossa, muuten ne eivät kirjaudu tilausjärjestelmään oikein.
Älä koskaan tallenna käyttäjätunnustasi tai salasanaasi yhteiskäytössä olevalle koneelle ja muista tyhjentää koneen välimuisti.

Muista, että olet vastuussa omalla käyttäjätunnuksellasi tehdyistä tilauksista!
Taksinkäyttäjän tulee selvittää työnantajaltaan omat taksinkäyttöoikeutensa.
Taxi Point Oy ei vastaa virheellisiin aikoihin tehdyistä tilauksista.

