
For a safer and smarter world

Auta kuljettajia helposti ilmoittamaan 
ajoneuvon ratissa ja ajoneuvon ulkopuo-
lella vietetyt työtunnit sekä muut palk-
kaperusteiset toimenpiteet ja etuudet. 
Tarjoa toimistohenkilöstölle tehokas 
väline, jonka avulla voi tarkastella, 
muokata ja hallita kuljettajien palkkoja 
yhden ja saman järjestelmän kautta.

Kuljettajien palkat muodostavat yleensä 
35–40 % kaikista kuljetuskustannuksista. 
Siksi on tärkeää, että ilmoitettu aika vastaa 
tehtyä työtä. 

Lisäksi kuljettajien on voitava helposti 
ilmoittaa ajat oikein.  Myös toimistotiimin 
on voitava vaivattomasti luoda palkan-
laskentajärjestelmiin vietävä tiedosto sekä 
tarkistaa se, muokata sitä (tarvittaessa) ja 
hyväksyä se.

Manuaalinen työaikaraportointi
Työaika perustuu vuoron alkuun ja loppuun 
sekä lepoaikaan. Lepoaika koostuumanu-
aalisesti syötetystä levosta, aterioista sekä 
”ajopiirturilevosta”. Katso kuvaaja.
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Tee työaikaraportoinnista tarkkaa ja tehokasta.

Työaikatiedot

Co-Driver Palvelut
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www.addsecure.fi

Työajan ja palkkojen sujuva käsittely 
Seuraa jäljempänä kuvattua kolmivaiheista 
prosessia työaikojen hallinnoinnin ja oikean 
palkkaperustan luomisen osalta. 

1. Kuljettajan raportti
  Säännölliset työpäivät  (alku, loppu, tauot)
  Päivärahat
  Muut toimet, kuten poissaolot, voidaan 

ilmoittaa myöhemmin
2. Kuljetuspäällikkö tarkistaa ja hyväksyy

  Kuljetuspäällikkö tarkistaa tiedot
  Kuljetuspäällikkö täydentää suunnitellun 

aikataulun ja tekee mahdolliset 
muutokset

  Kuljetuspäällikkö hyväksyy jokaisen 
työpäivän

3.  Vienti palkanlaskentajärjestelmään
  Järjestelmänvalvoja valitsee tiedostolle 

perusteen (kuljettajat, ajanjakso)
  Järjestelmänvalvoja luo vientitiedoston   

ja tarkistaa sen sisällön
  Järjestelmänvalvoja vie tiedot 

palkanlaskentajärjestelmään

Työaikaraportointipalvelumme mahdollistaa 
kuljettajan tuntien manuaalisen raportoinnin 
tai työajan automaattisen rekisteröinnin ajo-
neuvon ajopiirturin kautta. Kaikki tiedot ovat 
sitten saatavilla erilaisina raportteina, joihin 
kuljetusten hallinta pääsee käsiksi verkkopoh-
jaisen Weboffice-toimistojärjestelmän kautta.

Webofficen raportit analysointia varten
Kun kuljettajat ovat ilmoittaneet työaikansa 
tai ajopiirturi on tallentanut ajat automaat-
tisesti, ne lähetetään Webofficeen. 

Siellä kuljetusten hallinta voi tarkastella aiko-
ja, taukoja ja muita töitä kolmen manuaalisiin 
ilmoituksiin perustuvan raportin sekä kolmen 
automaattiseen rekisteröintiin perustuvan 
raportin avulla seuraavassa esitetyllä tavalla.

Kuljettajan työaikailmoitukset
Kuljettaja ilmoittaa vuoron alkamisen, lopun ja 
tauon sekä muut tiedot matkapuhelimella, 
tabletilla tai ajoneuvoon kiinteästi asennetulla 
näytöllä.
 

 
Kuljettaja näkee tekemänsä merkinnät 
työaikakoosteesta.
Edut

  Työaika ajoneuvosta vuorojen aikana 
todellisia työtunteja vastaavalla tavalla

  Kuljettajien työaikojen parempi hallinta 
  Helppokäyttöinen kuljettajalle
  Kalliiden ylityöaikojen minimointi
  Palkka suorituksen mukaan
  Ongelmien ja poikkeamien käsittely

Kuljettajat voivat ilmoittaa
  Vuorojen alut ja loput
  Tauot
  Päivärahan alkamisen ja päättymisen
  Työskentelyn ajoneuvon ulkopuolella 

(koulutukset, kokoukset, matkat
  Poissaolot (lomat, sairastaminen, 

vanhempainvapaa, vapaapäivät, jne.

Ad
dS

ec
ur

e 
AB

, P
os

iti
on

in
g 

Se
rv

ic
e,

 v
er

si
on

 2
02

0-
1

Pr
od

uc
t s

pe
ci

fic
at

io
ns

 a
nd

 d
es

cr
ip

tio
ns

 in
 th

is
 d

oc
um

en
t a

re
 s

ub
je

ct
 to

 c
ha

ng
e 

w
ith

ou
t n

ot
ic

e.
 A

ct
ua

l p
ro

du
ct

s 
m

ay
 d

iff
er

 in
 a

pp
ea

ra
nc

e 
fr

om
 im

ag
es

 s
ho

w
n.

Työajan hallinta Webofficessa

Yksityiskohtainen 
työaikaraportti

Työaikaraporttiyhteenveto, 
yksittäinen kuljettaja

Työaikaraporttiyhteenveto,
useita kuljettajia

Automaattinen, 
kirjautumispoh-
jainen (ajopiir-
turin kautta) 

Näyttää kunkin ilmoite-
tun työistunnon auto-
maattisesti luotujen si-
sään- ja uloskirjautumis-uloskirjautumis-
tapahtumien perusteella.

Näyttää kuljettajakohtaisen yh-
teenvedon, joka perustuu auto-
maattisesti luotuihin Kirjaudu 
sisään- ja Kirjaudu ulos -aktivi-
teetteihin. Yksi rivi päivässä, yksi 
kuljettaja raportin sivulla.

Näyttää usean kuljettajan yh-
teenvedon automaattisesti luo-
tujen Kirjaudu sisään- ja Kirjau-
du ulos -aktiviteettien perusteella. 
Yksi rivi kuljettajaa kohden koko 
ajanjaksolta.

Manuaalinen 
syöttö, työvuo-
ropohjainen
(kuljettaja)

Näyttää kunkin ilmoite-
tun työistunnon,  joka 
perustuu manuaalis-
esti luotuihin työvuoron  
alku- ja työvuoron 
loppu -toimintoihin.

Näyttää kuljettajan yhteen-
vedon, joka perustuu manuaalis-
esti luotuihin työvuoron al-
ku- ja työvuoron loppu -aktivi-
teetteihin. Yksi rivi päivässä, yksi 
kuljettaja raportin sivulla.

Näyttää usean kuljettajan yh-
teenvedon, joka perustuu 
manuaalisesti luotuihin työvuo-
ron alku- ja työvuoron loppu 
-toimintoihin. Yksi rivi kuljettajaa 
kohden koko ajanjaksolta.


