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Onnittelut sähköisestä ABAX-
ajopäiväkirjasta
ABAX-ajopäiväkirja perustuu kahteen pääteknologiaan:

• GSM-matkapuhelinteknologia. Matkapuhelinteknologiaa käytetään sekä 
paikantamiseen matkapuhelinverkkojen avulla että tietojen siirtämiseen 
verkkopalvelimelle GPRS-yhteydellä.

• GPS-satelliittinavigointi. GPS toimii päälähteenä paikantamisessa. Se näyttää jatkuvasti 
ajoneuvon sijainnin karttapalvelun avulla, joka siirtää tiedot verkkopalvelimelle GPRS-
yhteyden välityksellä.

ABAX-ajopäiväkirja tekee ajotietojen täyttämisestä helppoa ja takaa täsmällisen dokumentoinnin, 
joka vastaa veroviranomaisten vaatimuksia. Säästät aikaa, vältät turhia epäselvyyksiä ja minimoit 
virheet. 

Saadaksesi mahdollisimman paljon irti uudesta ajopäiväkirjastasi, on tärkeää tutustua sen 
perustoimintoihin.

Laite itsessään ei vaadi kunnossapitoa tai huoltoa sen jälkeen, kun se on asennettu. Jos laitteen 
kanssa ilmenee häiriöitä, tulee se lähettää korjattavaksi. Ajopäiväkirja on verkkopohjainen, eikä 
sinun tarvitse asentaa erityisiä ohjelmistoja tietokoneellesi. Tarvitset vain verkkoyhteyden.

Ajopäiväkirjan käyttö
Voit kirjautua sisään ajopäiväkirjaasi osoitteessa www.abax.fi. Käytä sinulle annettua käyttäjänimeä ja 
salasanaa. Jos et ole saanut käyttäjänimeä tai salasanaa, ota yhteyttä yrityksenne ajopäiväkirjan pääkäyttäjään.

VALIKKO

Ruudun yläreunasta löytyvä valikkopalkki on jaettu kahteen tasoon. Pää- ja alavalikko vaihtelevat 
valittujen palveluiden mukaisesti.

Alla näkyvässä esimerkkikuvassa on valittuna Ajopäiväkirja, jolloin alavalikko koostuu 
toiminnoista ”Ajopäiväkirja”, ”Hae”, ”Toimita ajopäiväkirja”, ”Toimitetut ajopäiväkirjat” ja 
”Luo matka manuaalisesti”.
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Alavalikko vaihtuu sen mukaan, mikä kohta päävalikosta on valittuna. Jos valitaan ”Asetukset”, 
valikko muuttuu seuraavanlaiseksi:

Asetusten alavalikosta löytyy kymmenen erilaista toimintoa. Saatavissa olevat vaihtoehdot saattavat 
vaihdella käyttäjästä riippuen, perustuen ajopäiväkirjan asetuksiin. 

AJOPÄIVÄKIRJA

Kun kirjaudut ajopäiväkirjaan käyttäjänimelläsi ja salasanallasi, näet seuraavan näkymän:

Tämä on ajopäiväkirjasi, joka sisältää kaikki ajamasi matkat. Kuluvan päivän matkat näkyvät ensimmäisenä, 
ja minkä tahansa päivän tiedot saat näkyviin painamalla nuolta haluamasi päivämäärän edessä.

Klikkaamalla vasemmalta löytyvää symbolia, päivän matkat piiloutuvat ja kaikki muut kuluvan 
kuukauden matkat avautuvat.

Käytä nuolta päiväyksen ja kuukauden vieressä löytääksesi tietyn matkan. Klikkaamalla nuolta 
kuluvan kuukauden vieressä, saat näkyviin kuukausilistauksen.

Voit valita listasta haluamasi kuukauden ja hakea etsimäsi matkan kyseisen kuukauden ajoista. Esimerkissä 
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on käytetty marraskuuta 2014.

Valitse haluttu päivämäärä, esimerkiksi 5.11. ja ajopäiväkirja näyttää seuraavalta:

Matkan tiedot
Klikkaamalla jotakin matkaa, avautuu alla oleva näkymä, josta näet matkan yksityiskohdat. Aika, 
osoitteet ja välimatkat ovat täyttyneet automaattisesti. ”Tarkoitus”-kohta on myös täyttynyt, jos 
olet luonut karttaan alueita 
ja matka on tehty kyseisten 
alueiden välillä. Alueiden 
luomisesta kerrotaan oppaassa 
lisää myöhemmin.

Jos ”Tarkoitus”-kohta on 
tyhjä, voit täyttää sen tässä 
kentässä .  ”L i sä t i e toa”-
kohtaan  voi t  k i r jo i t taa 
kommentteja matkaan liittyen.

Matkojen yhdistäminen
Joissakin tapauksissa kaksi erillistä matkaa täytyy yhdistää yhdeksi kokonaiseksi matkaksi. Jos 
esimerkiksi pysähdyt syömään matkan aikana, haluat todennäköisesti kirjata matkan yhtenä 
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kokonaisuutena ajopäiväkirjaan.

Matkoja voi yhdistää ”Vedä ja tiputa” -toiminnon avulla. Raahaa matka, jonka haluat yhdistää 
toiseen, hiirellä sen matkan yläpuolelle, johon haluat sen yhdistää, ja vapauta hiiripainike. Voit 
yhdistää useampia matkoja toisiinsa toistamalla toiminnon useampaan kertaan.

Kun vapautat hiiren painikkeen, aukeaa ruudulle kuva, joka näyttää, mitä matkoja olet 
yhdistämässä. Kuvassa näkyvät alkuperäiset matkat sekä yhdistämisen tulos. Voit peruuttaa 

toiminnon tai vahvistaa sen klikkaamalla ”Yhdistä”.

Kun olet hyväksynyt matkojen yhdistämisen, näet matkalistassasi uuden matkan. Klikkaamalla 

”Yhdistetyt matkat”, näet kaikki alkuperäiset matkat, jotka sitä luodessa on yhdistetty. 

Yhdistettyä matkaa voi käsitellä samalla tavalla kuin muitakin matkoja, esimerkiksi määränpään, 
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kommenttien, maksujen ja karttanäkymän osalta.

Karttanäkymä
Matkan tietojen yläpuolella on neljä 
symbolia,  kuten al la  näkyvässä 
kuvassa. Vasemmanpuolimmaisesta 
symbolista löytyvät matkan tiedot 
aiemmin kuvatulla tavalla. Kaksi 
seuraavaa symbolia näyttävät ajetun 
matkan kartalla. Klikkaamalla ”Matka 
kartalla” -symbolia, koko matka näkyy 
karttanäkymässä. Klikkaamalla ”Iso 
kartta” -symbolia, näkyy matka koko 
näytöllä. 

Karttanäkymässä voit kohdentaa karttaa 
valitulle alueelle joko liikuttamalla 
liukusäädintä tai pyörittämällä hiiren 
rullaa. 

Ikkuna sulkeutuu klikkaamalla ruksia 
oikeassa yläkulmassa tai klikkaamalla 
avatun ikkunan ulkopuolelle.

”Tulosta matka” – symbolin kautta pystyt tulostamaan valitun matkan tiedot.

Ajopäiväkirjan toimittaminen
Työntekijöiden, jotka ajavat työajoja yksityisajoneuvollaan ja käyttävät ABAX ajopäiväkirjaa 
kilometrikorvausten hakemiseen, tulee esittää työnantajalleen täytetty ajopäiväkirja, johon on 
kirjattu kaikki matkat, joista kilometrikorvauksia haetaan. Myös leasing-autoa käyttävien tulee 
toimittaa ajopäiväkirja, jossa on eroteltu yksityis- ja työmatkat auton verotusarvon laskemista 
varten.

Valitse ajopäiväkirjassa valikkonäkymä ”Toimita ajopäiväkirja” aktivoidaksesi oppaan, joka 
auttaa sinua täyttämään ajopäiväkirjan. Jotta ajopäiväkirjasi kattaa kaikki tarvittavat matkat, 
täytyy ne ensin merkitä työajoiksi.
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Opas aloittaa valitsemalla aikavälin, jotta kaikki matkat, joita ei ole vielä merkitty työajoksi, 
tulevat käsiteltyä. Kaikki matkat tarkastetaan varmistaen, että ne täyttävät minimivaatimukset. 
Jos matkalta puuttuu tarkoitus, se merkitään luvattomaksi ja alleviivataan punaisella.

Kun klikkaat tiettyä matkaa, avautuu ikkuna, jossa voit muokata matkan tietoja ja lisätä puuttuvia 
yksityiskohtia. Matkan tarkoitus vaaditaan, jos matka on merkitty työajoksi. 

Kun tiedot on syötetty, ne täytyy tallentaa.

Kun kaikki matkat ovat valmiita ja järjestelmän hyväksymiä, ”Aloita toimitus” – painike tulee 
aktiiviseksi. Voit tämän jälkeen klikata painiketta.

Ajopäiväkirjasta on nyt luotu luonnos, jonka voit tarkistaa 
ennen toimittamista. Voit tulostaa listan pdf-tiedostona niin 
halutessasi. Kun olet tyytyväinen lopputulokseen, klikkaa 
”Toimita ajopäiväkirja”. Varoitusikkuna avautuu ja pyytää 
vahvistusta. Klikkaa ”OK” jatkaaksesi.

Toimitetut ajopäiväkirjat
Valikon ”Toimitetut ajopäiväkirjat” -osiosta löytyy toimitettujen ajopäiväkirjojen arkisto. 
Klikkaamalla haluamaasi riviä, pystyt tarkastelemaan ja tulostamaan aiempia ajopäiväkirjojasi.

Luo matka manuaalisesti
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Matkan luominen manuaalisesti ei ole automaattisesti aktiivinen toiminto, vaan kyseisen 
toiminnon saa käyttöön pyydettäessä. Saatat joskus joutua syöttämään matkan ajopäiväkirjaan 
manuaalisesti, esimerkiksi jos olet lainannut toista autoa omasi ollessa huollossa. Matkan voi luoda 
manuaalisesti syöttämällä lähtö- ja lopetusosoitteet. Matkan pituus lasketaan automaattisesti 
samalla tavalla kuin netistä löytyvissä reittipalveluissa.

Kun luot matkan manuaalisesti, lomake näyttää mihin kirjaat lähtö- ja lopetusosoitteet. Täytä 
hakukentät lisäämällä osoitetiedot sekä kaupunki, esimerkiksi Mannerheimintie 2, Helsinki.

Annettujen kriteerien perusteella haetut osoitteet tulevat näkyviin. 

Klikkaamalla ehdotettuja osoitteita hakutuloksista, valitut sijainnit tulevat näkyviin kartalle. 

Aseta lähtöpäivä, -aika ja matkan kesto ja klikkaa ”Luo”. Ruutuun avautuu yksityiskohtainen 
matkaerittely, josta näkyvät päätepiste ja kustannukset. Klikkaa seuraavaksi ”Tallenna” ja 
matkakirjaus on valmis. 

KARTTA

Valitsemalla päävalikosta ”Kartta”-välilehden, aukeaa ruudulle karttanäkymä, josta näet 
ajoneuvon viimeisimmän sijainnin ikonina kartan keskellä.
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Karttaa voi kohdentaa liikuttamalla liukusäädintä tai 
pyörittämällä hiiren rullaa.

ASETUKSET

Päävalikon ”Asetukset”-välilehti sisältää useita 
vaihtoehtoja.

Kuljettajan tiedot
Tänne voit syöttää henkilökohtaisia tietojasi. On 
suositeltavaa täyttää tiedot mahdollisimman tarkasti. 
Vastaanottaaksesi kilometrikorvauksia, täytyy tiedoista 
löytyä nimesi ja kotiosoitteesi. 

Ajoneuvo
Tänne syötetään tiedot ajoneuvosta, johon ajopäiväkirja 
on asennettu. Mitä yksityiskohtaisempia tietoja 
ajoneuvosta täytetään, sen parempi. Ole erityisen 
huolellinen, kun merkitset, onko kyseessä yrityksen 
ajoneuvo vai yksityisajoneuvo. Tämä vaikuttaa 
siihen, mitä tietoja järjestelmän ylläpitäjälle näkyy, 
kirjautuvatko matkasi yksityis- vai työajoiksi sekä 
kilometrikorvausten laskentaan.

Kilometrikorvaukset
Tässä osiossa voit valita, noudatatko valtion asettamia 
vai omia kilometrikorvausperusteita.

Kilometrilukemat
Tänne voit syöttää ajoneuvon kilometrilukemia. 
Tiedot tulisi täyttää vähintään kerran kuukaudessa, ja 
toimenpide on pakollinen kaikille yrityksen ajoneuvoja 
käyttäville.  

Kilometrilukemat voi toimittaa myös tekstiviestillä 
seuraavia ohjeita noudattaen:

Lähetä tekstiviesti MILEAGE <rek.nro> <arvo> 
numeroon +47 417 16 022.

Esimerkki: MILEAGE ABI12345 67410 

Esimerkissä rekisterinumeron ABI12345 omaavan auton kilometrilukemat ovat olleet 67 410 
kilometriä.
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Kilometrilukemien toimittamiseen tekstiviestillä vaaditaan kaksi asiaa:

• Puhelinnumero, josta tekstiviesti lähetetään, tulee olla ajopäiväkirjan asetuksissa rekisteröity 
sinulle. 

• Ajoneuvon rekisterinumero tulee olla syötettynä ajopäiväkirjajärjestelmään. On tärkeää, 
että rekisterinumero on kirjattu ilman välilyöntiä tai -viivaa kirjainten ja numeroiden välillä.

Kun tekstiviesti on lähetetty, saat varmistusviestin uuden kilometrimäärän vastaanottamisesta. 
Vastaavasti tekstiviestissä saatetaan ilmoittaa virheestä tietojen vastaanottamisessa.

Mitä tehdä, jos varmistustekstiviestiä ei tule? Jos et saa varmistusviestiä, on syy jompikumpi 
seuraavista:

• Puhelimen asetukset estävät saapuvien numeroiden näyttämisen

• Rekisteröitymisessä on virhe. Ota tällöin yhteyttä asiakaspalveluun.

Huolto
Tässä osiossa voit syöttää tietoja ajoneuvon huoltohistoriasta ja asettaa hälytyksen ilmoittamaan, 
kun huolto on jälleen tarpeen.

Yksityisajoneuvo kartalla
Jos ajat yksityisajoneuvolla, voit valita onko yrityksen ajopäiväkirjan pääkäyttäjällä mahdollisuus 
nähdä ajoneuvoasi kartalla vai ei. Valinnaisuus takaa yksityisyydensuojan. Voit itse määritellä 
ajanjaksot ja päivät, joina ajoneuvosi näkyy kartalla.

Salasanan vaihtaminen
Täällä voit vaihtaa salasanasi ja käyttäjänimesi. On suositeltavaa luoda oma salasana 
ajopäiväkirjan käyttöönoton yhteydessä.

Alueet
Täällä voit luoda karttaan omia alueita paikoista, joissa käyt usein. Kun olet luonut alueen, 



Ver. 10.0 - 19.02.2015 © ABAX as

12  |  The difference is ABAX™

syötetään sen nimi matkan alku- tai päätepisteeksi aina, kun lähdet alueelta tai päätät ajosi sinne. 
Toiminto auttaa matkojen määränpäiden automaattisessa täyttämisessä.

HUOM! Alueeseen kirjoitettu osoite merkitään matkan aloitus- tai lopetuspisteeksi, eikä sitä 
oteta karttapohjasta niin kuin normaalisti.

GPS-YHTEYDEN PUUTE

Jos laitteella ei ole GPS-yhteyttä matkan alussa (jos olet esimerkiksi maanalaisessa autoparkissa), 
ei matkan alku rekisteröidy automaattisesti. Heti kun laite saa GPS-yhteyden takaisin, matka 
rekisteröityy ja kirjautuu päätepisteeseen asti. Jotta matka kirjautuu oikein, järjestelmä merkitsee 
matkan alkamaan siitä pisteestä, missä laite oli ennen GPS-yhteyden menettämistä, ja jatkumaan 
sijaintiin, jossa GPS-yhteys taas muodostettiin. Tämä matka lisätään automaattisesti matkaan, 
joka jatkui GPS-yhteyden löydyttyä. Kyseinen matka näytetään ajopäiväkirjassa vihreällä taustalla.
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TEKNISET TIEDOT:

Mitat: 46x46x18mm 
Paino:  <50g 
Vesitiiviys:  IP67 
Lämpötilankesto:  – 30 °C–75 °C 
SiRFstar IV GPS -moduuli 
SMS, GPRS 
Liikkeentunnistus: Kiihtyvyysanturi 
Paikannustarkkuus alle metrin 
Sisäänrakennetut antennit        
Digitaalinen tai 0–30V analoginen tulojännite (keltainen kaapeli, tarvittaessa)

Paikantaminen: 
GPS, GSM. GPS raportoi myös ajan/päiväyksen, sijainnin, nopeuden ja suunnan

Sensorit: 
Liike-/kiihtyvyysanturi, akkutesti, automaattinen diagnostiikka.

Sertifikaatit: 
Notified body opinion (Nemko AS), CE, IP67.
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Tuote on kehitetty yhteistyössä Telenorin kanssa. 

ABAX Finland Oy, Äyritie 16–24, 01510 Vantaa, 
p. 09 4131 0300, asiakaspalvelu@abax.fi, www.abax.fi
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