
Siirtoasiakirja - käyttöohje



Track - kirjautuminen

1. Saat sähköpostiisi linkin, joka ohjaa 
järjestelmään kirjautumiseen.
2. Paina painiketta ”Sähköpostilla ja salasanalla”.
3. Syötä sähköpostiosoitteesi ja määritä 
salasana, joka on vähintään 8 merkkiä. 
Salasanan pitää sisältää isoja ja pieniä kirjaimia, 
numeroita ja erikoismerkkejä.
4. Paina painiketta ”Luo tunnus”. 



5. Syötä tietoihisi
- Kuljettajan nimi
- Auton rekisterinumero

6. Paina painiketta ”Tallenna ja jatka eteenpäin”.

Track – kuljettajan tiedot



7. Saat näkyviin listan kuljetuksista, jotka on 
määrätty liikennöitsijälle.
8. Valitse listalta kuorma, jonka olet 
hakemassa.
9. Paina painiketta ”Valitse”.

Ruksaamalla ”Vain omat” saat rajattua muut 
kuin itsellesi määritetyt kuljetukset pois 
näkyvistä.

Track – kuljetettava kuorma



10. Aja kohteeseen hakemaan kuorma.
11. Valitussa tehtävässä on Alitehtävä, josta 
näkyy jäte ja määrä, jotka ovat haettavana. 
Paina painiketta ”Aloita lastaus”.

Track – kuorman lastaus



12. Kirjoita lastattu määrä kohtaan arviosi 
kuorman painosta ja kirjoita tarvittavat 
lisätiedot.
13. Paina painiketta ”Tallenna muutokset”.

Track – kuorman tiedot



14. Lisää allekirjoitukset, Paina painiketta 
”OK”.

- Ensin kuljettajan allekirjoitus
- Paina painiketta ”Hyväksy”
- Sitten lastauspaikan allekirjoitus (jos sitä ei ole 
saatavilla, paina painiketta ”Peruuta”).

15. Lastaa kuorma.

Track - allekirjoitukset



16. Antamalla lupa sijaintitietoon, kirjautuu 
se myös siirtoasiakirjalle näkyviin.
17. Jos et halua sijaintitietoa tallentaa, paina 
painiketta ”Ohita”.

Track - sijainti



Kuorma on nyt lastattu ja sisältää kuljettajan 
sekä mahdollisesti lastauspaikan 
allekirjoitukset. 

18. Vie kuorma suunnitellulle purkupaikalle.

Track – kuorman siirto



19. Aja vaa’alle ja kerro kuorman sisältö. 
Punnitus tapahtuu Kiertokapulan toimesta.
20. Aja alueelle ja pura kuorma.
21. Aja lähtövaa’alle.
22. Paina painiketta ”Aloita purku”. 
Punnitustieto siirtyy automaattisesti kuorman 
tietoihin.
23. Pyydä vaakaoperaattorilta purkupaikan 
allekirjoitus.

Track – kuorman purku



Kuorma on nyt purettu ja sisältää kaikki 
allekirjoitukset sekä todellisen painon.

Kiertokapula käsittelee siirtoasiakirjan 
valmiiksi.

Oikeassa alakulmassa olevasta ”Toiminnot” 
–kuvakkeesta saat näkyviin siirtoasiakirjan 
missä tahansa vaiheessa kuljetusta.

Track – siirtoasiakirja-dokumentti
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