Käyttöohje
MegTax Extranet v.2.1

Uusi käyttäjä:

•
•
•

Käytön aloittamiseksi tarvittavat tunnukset saa täyttämällä ja allekirjoittamalla liittymiskaavakkeen Taksi Helsingin
palvelupisteellä.
Palvelu on tarkoitettu ainoastaan autoilijoiden käyttöön. Tunnusten luovuttamisesta kolmannelle osapuolelle autoilijan
tulee itse sopia ko. tahon kanssa.
MegTax Extranet -sivut ja niiden sisältö on Taksi Helsingin MegTax -taksamittarijärjestelmän käyttäjille tarjoama
maksuton palvelu. Tällä sivustolla oleva materiaali on tarkoitettu helpottamaan ajovuorojen seurantaa. Sivustolla
esitettyjä tietoja voidaan käyttää kirjanpidon tai palkanmaksun perusteena, mutta mittarista saatavat raportit on syytä
edelleen tulostaa normaalisti. Taksi Helsinki pyrkii parhaan kykynsä mukaan tarjoamaan virheetöntä tietoa, mutta ei
takaa sitä, että sivuja voidaan käyttää keskeytyksettä tai virheettömästi, eikä ole vastuussa tarjoamansa palvelun tai sen
keskeytymisen aiheuttamista suorista tai epäsuorista vahingoista. Taksi Helsinki pidättää itsellään oikeuden tehdä sivuille
muutoksia. Avaamalla MegTax Extranet -sivut käyttäjä vahvistaa ymmärtäneensä edellä mainitun.

Ensimmäinen kirjautuminen:
•
•
•
•
•

Palvelun käytön voi aloittaa kun linkki kirjautumissivulle on saapunut liittymiskaavakkeessa ilmoitettuun
sähköpostiosoitteeseen.
Käyttäjätunnuksena toimii oma sähköpostiosite.
Ensimmäinen kirjautuminen tapahtuu käyttämällä salasanana autokohtaista 12-merkkistä palvelutunnusta.
Palvelutunnus on syytä vaihtaa omaan vapaavalintaiseen salasanaan. Salasanalle on asetettu tiettyjä vaatimuksia.
Klikkaamalla kuvaruudun oikeassa yläkulmassa olevaa sähköpostiosoitettasi pääset muuttamaan käyttäjätilisi salasanan.

Sisäänkirjautuminen:
•
•
•
•

Siirry ositteeseen https://extranet.taksihelsinki.net/MegTaxExtranet
Linkin kirjautumissivulle löydät myös http://www.taksihelsinki.fi sivuston Taksiopiston materiaalisalkusta tai Taksihuolto
osiosta.
Syötä sähköpostiosoitteesi ja salasana.
Älä käytä toimintoa ”Muista minut?” yhteiskäytössä olevalla tietokoneella.
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Etusivu:

•

Tältä sivulta valitaan palvelun toiminnot sekä saa tietoa MegTax Extranet -palvelun uusimmista päivitetyistä
ominaisuuksista. Palvelua kehitetään jatkuvasti.

Vuororaportit:

Hakukriteerit:

•

Aikaväli:
o

o

•

Klikkaa päivämääräkenttää ja valitse kalenterinäkymästä
tarkasteltava ajankohta. Voit myös kirjoittaa
päivämääräkenttiin suoraan muodossa PP.KK.VVVV.
Vuoron aloitusajankohta määrittää mihin ajanjaksoon
näytettävä vuoro kuuluu.

Kuljettaja-ID:
o

Klikkaa Kuljettaja-ID -kenttää ja valitse alasvetovalikosta
tarkasteltava kuljettaja-ID tai käytä valintaa ”Kaikki”. Vain
määritetyn aikavälin aikana aloitettujen vuorojen
kuljettajanumerot ovat näkyvissä.
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•

Autonumero:
o
o

•

Vuoronumero:
o

•

Hae tarkasteltavia
vuoroja
vuoronumeron
perusteella.

Suorita haku:
o

•

Klikkaa Autonumerokenttää ja valitse tarvittaessa tarkasteltava
autonumero tai käytä valintaa ”Kaikki”.
Kaikki käyttäjätunnukseesi liitetyt autonumerot ovat
valittavissa.

Suorita haku painamalla Valitse

Näytä tuloksia yhdellä sivulla:
o

Valitse alasvetovalikosta yhdellä sivulla päällekkäin näytettävien
vuorojen määrä.

Vuorot:

•

Näkymässä hakuehtojen mukaiset vuorot listattuna vuoron alkamisajankohdan perusteella

•

Otsikot:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Vuoronumero = taksamittarin tulostaman vuororaportin juokseva numero.
Maksupäätetunnus = yksilöllinen maksuliikennetunnus.
Autonumero = taksamittariin ohjelmoitu ja sinetöity taksin järjestysnumero. Huomioi, että voi poiketa esim.
vara-auto ollessa käytössä.
Kuljettaja-ID = Taksi Helsingin myöntämä kuljettajatunnus, jolla ajovuoroon on kirjauduttu.
Vuoro alkoi = ajovuoron aloitusajankohta
Vuoro loppui = ajovuoron päättymisajankohta
Kilometrit = ajovuoron aikana ajettu kokonaiskilometrimäärä
Veloitus mittarissa = taksamittarin mittaama taksimatkan maksu, sisältäen lisämaksut.
Summa = tulostetuille kuiteille merkitty maksu, sisältäen palvelurahat.
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Palkkaperust ALV 0% = Palkanmaksun perusteena käytettävä arvonlisäveroton myynti. Ei sisällä perittyjä
lentokenttälisiä eikä kuitille kirjattuja palvelurahoja.

o

•

Ajoerittely
o

Ajovuorossa ajettuja yksittäisiä taksimatkoja voi tarkastella klikkaamalla ko. ajovuoron
kohdalla vasemmalla näkyvää keltaista alas osoittavaa nuolta. Seuraavat tiedot ovat
saatavilla:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Kuljettaja-ID = kuitille tulostunut kuljettajatunnus.
Kuitti = taksamittarin tulostaman kuitin numero, sisältäen alikuitit yhdistelyajoista sekä
jaetuista maksuosuuksista.
Alkuaika = kyydin alkuaika, mittari päälle.
Loppuaika = kyydin päättymisaika, mittari pois.
Maksutapa = kuitille tai alikuitille merkitty maksutapa.
Kilometrit = matkan pituus vapaa-tilasta vapaa-tilaan
Veloitus mittarissa = taksamittarin mittaama taksimatkan maksu, sisältäen lisämaksut.
Summa = kuitille merkitty maksu taksimatkasta, sisältäen palvelurahat.
Palveluraha = kuitille kirjattu palveluraha
Ajotulo ALV 0% = tuloa tuottava taksimatkan hinta ALV 0 %
ALV% = Matkan arvonlisäperuste 0%, 10€ tai 24%
Lentokenttälisä =
Palkkaperust ALV 0% = palkkaperusteinen ajotulo ALV 0%
Ei palkkaperust ALV 0% = ei palkkaperusteinen myynti ALV 0%

o

Sulje ajoerittely klikkaamalla vasemman reunan keltaista nuolta ylöspäin.

Maksuerittely:
•

Tähän osioon on koottu erittely tapahtumista
maksutavoittain valitulta aikaväliltä.
o
o
o

o

o
o

Maksutapa = kuittiin merkitty
taksimatkan maksutapa
Kpl. = tapahtumien lukumäärä
maksutavoittain
Veloitus mittarissa = taksamittarin
mittaama taksimatkan maksut
maksutavoittain, sisältäen lisämaksut.
Summa = kuitille merkityt maksut
taksimatkoista maksutavoittain,
sisältäen palvelurahat.
Palveluraha = kuitille kirjatut
palvelurahat maksutavoittain.
Palkkaperust ALV 0% =
palkkaperusteinen ajotulo ALV 0%
eriteltynä maksutavoittain.
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Ajotiedot:
•

Tähän osioon on koottu aika- ja matkaerittely
mittarin tilatietojen perusteella sekä
taksaluokittain.

Kuljettajaerittely:

•

Tähän osioon on eritelty
tapahtumat kuljettajittain.
o
o
o
o
o
o
o
o

Autonumero = järjestysnumero
Kuljettaja-ID = kuljettajatunnus.
Vuorot kpl = ajetut ajovuorot kuljettajittain yhteensä.
Taksa-ajot kpl = ajetut taksa-ajot kuljettajittain kpl yhteensä.
Hukka-ajot kpl = saamatta jääneet maksut kuljettajittain kpl yhteensä.
Summa = kuitille merkityt maksut taksimatkoista kuljettajittain, sisältäen palvelurahat.
Veloitus mittarissa = taksamittarin mittaama taksimatkan maksut kuljettajittain, sisältäen lisämaksut.
Palkkaperust ALV 0% = palkkaperusteinen ajotulo ALV 0% eriteltynä kuljettajittain.
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Lataa taulukko katseltavaksi ja muokattavaksi taulukkolaskentaohjelmassa:
•

Lataa taulukko koneellesi klikkaamalla
painiketta

•

Taulukkoon on koottu tietoja
maksutapahtumittain suodatettavaksi ja
käsiteltäväksi taulukkolaskentaohjelmassa
.xlsx –muodossa.

•

Taulukosta löytyvät mm. seuraavat tiedot
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Vuoronumero
Autonumero
Maksupäätetunnus
Kuljettajanumero
Vuoron alkamisajankohta
Vuoro päättymisajankohta
Kuittinumero
Kyydin aloitusaika
Kyydin lopetusaika
Maksutapa
Kyydin kilometrit
Veloitus mittarissa
Summa
Palveluraha
Ajotulo ALV 0%
ALV verokanta
Palkkaperusteinen myynti ALV 0%
Ei palkkaperusteinen myynti ALV 0%
Perusmaksun osuus
Erittely perityistä lisämaksuista
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Ota yhteyttä
•

Lomakkeella voit lähettää MegTax Extranetin käyttöön liittyviä kysymyksiä, kehitysehdotuksia sekä antaa palautetta.

Käyttäjätili
•

Klikkaamalla kuvaruudun oikeassa
yläkulmassa olevaa
sähköpostiosoitettasi pääset
muuttamaan käyttäjätilisi
salasanan.

Kirjaudu ulos
•

Päätä istunto klikkaamalla ”Kirjaudu ulos”.
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