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📍 SÕIDUPÄEVIKU HALDAMINE 

Loodud sõiduraporteid saad näha, kui lähed Raportid -> Sõidud -> Sõidupäevik. Vali 

andmed sobivate parameetrite järgi. 

Haldamise võimaldamiseks ava soovitud raport ja tee linnuke kirjete ees olevasse kastikesse 

(et märkida kõik read) või ainult soovitud ridade ette. 

 

Sõidupäevikus saad teha olenevalt Sulle määratud õigustest erinevaid tegevusi:  

 

📍 SÕITUDE LIITMINE 

Funktsiooni kasutatakse peamiselt juhul, kui teekonnale jääb näiteks plaaniväline peatus, 

mille tulemusel sõidu tegelik eesmärk ei muutu. 

1. Märgista linnukestega raportis need sõidud, mida soovid liita. 



2. Vali tegevus „Liida sõidud“. 

3. Kinnitamiseks kliki nupul „Uuenda“. 

  Liita on võimalik ainult järjestikku toimunud sõite. 

 

 

  Sõitude liitmist on soovitatav kasutada äärmisel juhul, sest kõik liidetud sõidud 

märgitakse edaspidi peidetuks. 

 

📍 SÕIDU EESMÄRGI  LISAMINE 

Sõidupäevikus on võimalik sõidu eesmärki lisada üksikult või grupile sõitudele ühtselt. 

 

 

Juhul kui lisatavad eesmärgi sõnastused on standardsed, on võimalik tekitada ka rippmenüü, 

mis ühtlustab sõidupäevikute hilisemat töötlust.  

 



 

 

 

Sõidupäevikus saab sellele lisaväljale lisada väärtusi rippmenüü kaudu nii üksikutele 

sõitudele, kui ka hulgi põhimõttel. 

 

Rippmenüüst erineva sõnastuse sisestamiseks täitke vastav väli ja klikkige „Lisa“ 

 

 



📍 SÕITUDE KINNITAMINE 

 

  Sõitude kinnitamine on päeviku täitmisel kõige viimane tegevus. Eelnevalt pead 

raportiga tegema kõik muud tegevused. 

 

Selleks mine: Raportid -> Sõidud ja ava soovitud raport:  

1. Märgi kõik sõidud märkeruudus. 

2. Valige tegevuste rippmenüüst „Lisage isikuline kinnitus valitud sõitudele“. 

3. Nüüd on kõikide sõitude staatus „Kinnitatud“. 

4. Samuti on võimalik sõite ükshaaval kinnitada. 

 

 

  Kui läks midagi valesti, siis saate sõite ka taasavada, märkides jällegi sõidu(d) ära ja 

valides „Eemalda kinnitus kõigist valitud sõitudest“. 

  Sõitude kinnitamise eelduseks on vastava andmetulba „Sõidu kinnitamine“ 

seadistamine raportis. 

 

 Mitmetasandiline sõidu kinnitamine 

 

Sõidu kinnitamise reeglid saab seadistada: 

1. Sõiduki põhiselt 

2. Juhi põhiselt 



Kliki juhi nimele, vali „Sõidu kinnitamise reeglid“ ning kliki „Lisa uus väärtus“  

 

 

 

Võimalused: 

1. Kui sõidud kinnitab sõidupäevikus 2 töötajat (või enam): nii juht ise kui ka nt 

tema vahetu juht jt, siis tuleb määrata mõlemad kinnitajateks lehel „Sõidu 

kinnitamise reeglid“ 

2. Kui sõidu kinnitab ainult 1 töötaja: muu töötaja, kes ei ole sõiduki juht, siis 

peab see olema fikseeritud ametiasutuse juhi haldusaktiga 

 

 


