
Movit
Driver app – kuljettajan opas



Kuljettajan pääte
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Käyttöönotto / kirjaudu Movitiin

•Asennetaan android-laitteeseen

• Lataa play kaupasta Movit Driver

•Kirjaudu sisään tunnuksella: ________(.movit.fi)
• Käyttäjätunnus: etunimi.sukunimi
• Salasana:
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HUOM!
Movitiin kirjaudutaan aina henkilökohtaisilla tunnuksilla. 
Tunnusten luonnista vastaa järjestelmän pääkäyttäjä(t). 
Kuljettaja näkee ne autot ja ajolistat, joiden näkemiseen 
hänelle on annettu oikeus.



Matkustajan kyytiin ottaminen + jättäminen
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• Movit näyttää kuljettajalle listan kyytiin otettavista matkustajista:
• Suunniteltu aika
• Noutopaikka
• Mahdolliset erityistiedot/tarpeet

• Jokainen matkustaja kuitataan kyytiin ja pois

• Kuittauksista jää aika- ja paikkatieto järjestelmään

• Matkustajat otetaan kyytiin heille määritellyssä järjestyksessä, 
mutta ohjelma ei estä järjestyksestä poikkeamista

27/6/2018
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Valitse listasta auto, jonka 
ajolistaa haluat tarkastella / jossa 
aloitat vuoron 

Aloita vuoro

27/06/2018
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Aloita vuoro
Avaa/sulje reitti

Kuittaa vuoro aloitetuksi

27/6/2018

Kun Ajojärjestelijä tekee muutoksia 
ajolistaan/reittiin/matkaan, Movit ilmoittaa 
tästä Kuljettajalle.

Kuljettajan tulee kuitata muutokset huomatuiksi, 
jolloin Ajojärjestelijä saa tästä tiedon.

Välkkyvä merkki 
kertoo, että listassa on 
kuittaamattomia 
muutoksia

Ajetut reitit
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Päivätoiminnan 
matkustajamäärä Kun matka kuitataan

päätetyksi
päivätoiminnan
matkoilla, aukeaa ruutu
johon kirjataan kyseisen
reitin matkustajamäärä
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Merkitse matkustaja kyytiin otetuksi 
klikkaamalla aikaruutua kerran:
- Ylempi aika: suunniteltu aika
- Alempi aika: toteutunut aika
Merkitse matkustaja ei saapuneeksi
klikkaamalla ruutua kaksi kertaa
Nollaa ruutu painamalla sitä kolmannen 
kerran

Reittien ajaminen

27/6/2018

Matkustajan nimi (1)

Kotiosoite tai muu noutopaikka (2)

- Klikkaamalla infonappia saat esiin 
lisätiedot ja matkustajamäärän 
kirjaamisen (jälkimmäinen koskee 
ainoastaan Päiväkeskusten 
kyytejä) (3)

Nuolen suunta kertoo nouseeko 
matkustaja kyytiin (nuoli ylös) / jääkö 
kyydistä (nuoli alas) (4)

NOUTO- TAI KOHDEPAIKKA (5)
- Kaikki tähän paikkaan jäävä/sieltä 

lähtevät matkustajat jätetään 
yhdellä klikkauksella

- Tarkempi lista jäävistä/nousevista 
matkustajista avautuu paikan 
nimeä painamalla

Matkustajamäärä reitillä

Päivän vaihtaminen

1

5

3

2

4
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Reitti muuttuu automaattisesti ajetuksi viimeisen 
kuittauksen jälkeen. Tarvittaessa reitti voidaan 
avata uudestaan ja kuittauksiin tehdä muutoksia. 
HUOM! Muutokset ylikirjoittavat jo tehdyt 
aikaleimaukset.

05/02/2018

Päivän lopuksi lopeta vuoro

Jos matkustaja ei saavu klikkaa aikaruutua 
kahdesti:
- Se muuttuu punaiseksi
- Jos teet virheklikkauksen, kolmas klikkaus 
tyhjentää ruudun ja voit aloittaa alusta

Jos matkustajan matka on 
peruttu, näkyy se laitteessa 
peruttuna Vihreä kertoo että yhteys 

on päällä ja keltainen, että 
sitä odotetaan:
Salama: Palvelinyhteys
Ristikko: GPS
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Asetukset
- Täältä pääset mm. 

vaihtamaan autoa (takaisin 

alun autolistaan)

Muut toiminnot

05/02/2018

Vaihda autoa

Reittilista

Aloita uusi matka
(näkyy vain osalla)

Viestit ajojärjestelijältä

Kirjaudu ulos
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Pyörätuoli

Ikonit

Matkustajaan voidaan liittää useita ikoneita, joiden tarkoitus on auttaa Kuljettajaa 
huomaamaan matkustajan eritystarpeet helposti.

Vastaanottaja 
/ ei saa jättää 
yksin

Rollaattori

Kuljetetaan 
yksin

Kyynärsauvat

Maksaa itse

Turvaistuin


