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1. JOHDANTO
Tässä  dokumentissa  kuvataan  rengaspinnoittamoille  toteutettu  prosessitiedon  hallinta-  ja 
seurantajärjestelmä,  TrT-Järjestelmä  (Tyre  reTread).  Järjestelmän  käyttäjiä  ovat 
rengaspinnoittamon töiden vastaanottajat, pinnoittajat ja hallinto.  

TrT-järjestelmän kehittäjä on TraceOne Oy Oulusta.

2. TRT JÄRJESTELMÄ
TrT-järjestelmällä kerätään tietoa ja raportoidaan renkaille tehtävistä toimenpiteistä. Kaikki 
toimenpidetiedot jäävät talteen myöhempää tarkastelua ja raportointia varten (kuten renkaan 
pinnoituskerrat). 

Järjestelmä  sisältää  tilaustenhallinnan,  perustietojen  (kuten  asiakas-  ja  rengastietojen) 
ylläpidon,  rengastietojen  jäljitettävyyden  (tehdyt  toimenpiteet,  pinnoituskerrat), 
varastonhallinnan ja raportoinnin (kuten laskuttamattomat työt). 

Järjestelmän  toimintopisteitä  ovat  töiden  vastaanotto,  työn  suoritus  ja  hallinto  sekä 
mahdolliset erilliset myyntipisteet (kuva 1). Töiden vastaanottopaikassa kirjataan tilaukset ja 
renkaalle tehtävät toimenpiteet järjestelmään. Työt kuitataan järjestelmään tehdyksi  niiden 
suorituksen  yhteydessä.  Tilaustoimintoa  käytetään  myös  suorituspaikassa  silloin,  kun 
tilaustiedot ovat puutteellisia tai niihin tulee mutoksia. Varaston ylläpitoa käytetään yleensä 
joko  työn  suorituksen  yhteydessä  tai  varaston  tiloissa.  Hallinnossa  suoritetaan  yleensä 
raportointeja (mm. laskutusraportit) ja perustietojen ylläpitoa. Mahdollisissa myyntipisteissä 
käytetään  tilaus-  ja  raportointitoimintoja.Jos  myyntipisteet  eivät  ole  kytkettynä  yrityksen 
lähiverkkoon, voidaan yhteydet hoitaa esim. VPN yhteyden avulla.

Seuraavassa kuvauksessa (Kuva 1) on esitetty järjestelmän toimintopisteet ja niiden vaatimat 
laitteistot.  Mikäli  varaston  hallinta  on  erillään  työn  suorituksesta,  tarvitaan  myös  tähän 
toimintoon oma verkkoon liitetty tietokone.
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Kuva 1: Kuvaus TrT-järjestelmästä

Seuraavassa taulukossa on esitetty eri työpisteiden laitevaatimukset:

Sijainti Laitteet Kuvaus

Vastaanotto Tietokone
Viivakoodiluki ja  (näppäimistöportt i  / 
USB)
Tulostin

Tulostin  työkort in 
tulostamiseen.
Viivakoodiluki ja  työkort in 
t ietojen lukemiseen.

Työn suoritus Tietokone
Viivakoodiluki ja  (näppäimistöportt i  / 
USB)

Viivakoodiluki ja  työkort in 
t ietojen lukemiseen.

Hall into Tietokone
Viivakoodiluki ja  (näppäimistöportt i  / 
USB)
Tulostin

Viivakoodiluki ja  työkort in 
luentoja varten.
Tulostin raportoint i in

Myyntipiste Tietokone
Viivakoodiluki ja  (näppäimistöportt i  / 
USB)
Tulostin
Yhteys pinnoittamon lähiverkkoon

Viivakoodiluki ja  työkort in 
t ietojen lukemiseen .
Tulostin  työkort in 
tulostamiseen.

Tietokantapalvel in Palvel intason t ietokone
RAID levyohjain
Nauhavarmistusasema tms.

Tietojen  varmistus  levyl lä 
RAID -ohjaimella
Nauhavarmistu  (tms.)  t ietojen 
pitempiaikaiseen 
varmistukseen.

LAN -verkko Verkkoyhteydet  järjestelmän  lait teisi in 
(t ietokoneet, tulost imet)
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3. SOVELLUSKUVAUKSET

3.1. Perustietojen ylläpito
Perustiedoilla  tarkoitetaan  niitä  tietoja,  jotka  pysyvät  samoina  riippumatta  työmääristä  tai 
tilauksista.  Näitä  tietoja  ovat  mm.  asiakastiedot  ja  pintamallitiedot.  Ylläpitotoiminnolla  em. 
tietoja voidaan lisätä, muuttaa tai poistaa.

3.1.1. Pinnoittamon tiedot

Järjestelmään tallennettavia pinnoittamoyhtiön tietoja käytetään mm. asiakkaalle annettavaan 
työtilauslomakkeeseen.

Kuva 2: Pinnoittamon perustiedot

Toiminto Kuvaus

Tiedot Yhtiötä koskevia yl läpitot ietoja ovat:
– nimi
– postiosoite
– postinumero
– posti toimipaikka
– puhelinnumero
– sähköpostiosoite
– kotisivut
– yhtiön logo -t iedoston si jaint i .  Logo esi intyy mm. työkort issa.
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Uusi Lisätään uusi yhteystieto ( jos esim.  eri paikkakunnil la toimintaa)

Tallenna Tallennetaan yhteystiedot

Poista Poistetaan yhteystieto

Peruuta Peruutetaan muutokset yhteystiedoissa ennen tal lentamista

3.1.2. Asiakastiedot

Asiakasrekisterissä  ylläpidetään  asiakkaiden  tietoja.  Tilauksen  teon  yhteydessä  renkaat 
linkitetään asiakkaaseen. 

Kuva 3: Asiakastietojen ylläpitonäyttö

Toiminto Kuvaus

Tiedot Asiakasta koskevia yl läpitot ietoja ovat:
– asiakasnumero
– nimi
– yhteyshenkilö
– postiosoite
– postinumero
– posti toimipaikka
– puhelinnumero
– sähköpostiosoite
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– l isät iedot

Uusi Lisätään uusi asiakas

Tallenna Tallennetaan asiakastiedot

Poista Poistetaan asiakastiedot

Peruuta Peruutetaan muutokset asiakastiedoissa ennen tal lentamista

Etsi Haetaan kir joitetul la merkei l lä vastaavia asiakastietoja asiakasl istaan.

Päivitä Päivitetään asiakasl ista

3.2. Rengastiedot
Rengastietojen ylläpidossa merkitään renkaan omistaja (linkitys asiakastietoihin) ja renkaan 
ominaisuustietoja. 

Kuva 4: Rengastietojen ylläpitonäyttö
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Toiminto Kuvaus

Tiedot Renkaita koskevia yl läpitot ietoja ovat:
– asiakastiedot
– renkaan merkki
– rungon numero
– koko
– käytettävä pintamall i
– laatuluokka
– pinnoituskerrat
– käyttötarkoitus
– mahdoll inen romutustieto
– l isät iedot

Haku Haetaan asiakas, jonka rengastietoja käsitel lään

Uusi Lisätään uusi rengas asiakkaalle.
HUOM!  Mikäl i  rengasnumero  on  jo  merkit ty  toisel le  asiakkaalle,  t iedustel laan, 
halutaanko vaihtaa renkaan omistaja

Tallenna Tallennetaan rengastiedot asiakkaalle

Poista Poistetaan rengastiedot

Peruuta Peruutetaan muutokset rengastiedoissa ennen tal lentamista

3.2.1. Pintatiedot

Pintamallien ylläpitonäytössä merkitään pintamallin tiedot, kg-mm muunnos ja hälytysrajat. 
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Kuva 4: Pintatietojen ylläpitonäyttö 

Toiminto Kuvaus

Tiedot Pintamalleja koskevia yl läpitot ietoja ovat:
– Pinnan tyyppimerkintä
– Koko
– Varaston koko kg
– Muunnoskerroin kg → mm
– Varaston koko mm
– Hälytysrajat (hälytys, varoitus)
– l isät iedot

Uusi Lisätään uusi pintamall i

Tal lenna Tallennetaan pintamall i t iedot

Poista Poistetaan pintamall i t iedot

Peruuta Peruutetaan muutokset pintamall i t iedoissa ennen tal lentamista

Etsi Haetaan kir joitetul la merkei l lä vastaavia pintamall i t ietoja pintamall i l istaan.

Päivitä Päivitetään pintamall i l ista
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3.2.2. Toimenpidetiedot

Toimenpidetietojen ylläpidossa määritellään mitä toimenpiteitä renkaille voidaan tehdä. Tällä 
näytöllä  määritellyt  toimenpiteet  ovat  valittavissa  renkaan  tilaustietoja  tehdessä. 
Toimenpidetietoja ovat pinnoitustiedot (luokka 1) ja muut toimenpidetiedot (luokka 2). 

Toiminto Kuvaus

Tiedot Toimenpidetietoja ovat:
– Luokkanumero (1: Pinnoitus, 2: muut toimenpiteet)
– Toimenpiteet tunniste

Uusi Lisätään uusi toimenpide

Tallenna Tallennetaan toimenpidetiedot

Poista Poistetaan toimenpide

Peruuta Peruutetaan muutokset toimenpidetiedoissa ennen tal lentamista

Päivitä Päivitetään toimenpidel ista

 

3.2.3. Laatuluokat

Laatuluokalla tarkoitetaan luokitusta, jolla merkitään rungon laatu. Laatuluokkia voi määritellä 
useita eri luokkia esim. alkaen erinomaisesta päättyen romutukseen. 

Toiminto Kuvaus

Tiedot Laatuluokkatietoja ovat:
– Luokkanumero 
– Laatuluokan tunniste

Uusi Lisätään uusi laatuluokka

Tallenna Tallennetaan laatuluokka

Poista Poistetaan laatuluokka

Peruuta Peruutetaan muutokset laatuluokkatiedoissa ennen tal lentamista

Päivitä Päivitetään laatuluokkalista

3.2.4. Tilatiedot

Tilatiedoilla  tarkoitetaan  toimenpiteiden  tilaa.  Tilatietojen  ylläpidolla  voidaan  määritellä 
pinnoittamokohtaisesti tilat eri toimenpiteille. Tila aloitetaan rungon vastaanottamisesta ja tila 
muuttuu mm. renkaan toimenpiteiden hyväksymisestä ja laskuttamisesta. 

Toiminto Kuvaus

Tiedot Tilat ietoja ovat:
– Tilanumero 
– Tilan tunniste

Uusi Lisätään uusi t i la

Tallenna Tallennetaan t i la

Poista Poistetaan t i la
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Peruuta Peruutetaan muutokset t i lat iedoissa ennen tal lentamista

Päivitä Päivitetään t i lal ista

3.2.5. Rengasmallit

Rengasmalleissa  ylläpidetään  renkaan  merkkitietoja.  Rengasmallitietoja  käytetään,  kun 
valitaan uusi rengas pinnoitettavaksi. Tässä määritellyt tiedot nopeuttavat  tilauksen tekoa.

Toiminto Kuvaus

Tiedot Mall i t ietoja ovat:
– Rengasmall in tunniste 
– Valmistaja

Uusi Lisätään uusi rengasmall i

Tal lenna Tallennetaan rengasmall i

Poista Poistetaan rengasmall i

Peruuta Peruutetaan muutokset rengasmall i t iedoissa ennen tal lentamista

Päivitä Päivitetään rengasmall i l ista

3.2.6. Rengaskokotiedot

Rengaskokotietoja käytetään, kun valitaan uusi rengas pinnoitettavaksi.  Renkaasta valitaan 
sekä rengasmalli että rengaskoko. 

Toiminto Kuvaus

Tiedot Kokotietoja ovat:
– Rengaskoon tunniste 

Uusi Lisätään uusi rengaskoko

Tallenna Tallennetaan rengaskoko

Poista Poistetaan rengaskoko

Peruuta Peruutetaan muutokset rengaskokotiedoissa ennen tal lentamista

Päivitä Päivitetään rengaskokolista
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3.2.7. Romutussyyt

Romutussyy  merkitään,  kun  rengasta  ei  voida  pinnoittaa.  Tällä  ylläpitonäytöllä  luodaan 
valmiiksi erilaisia romutussyitä, jolloin käyttäjä voi valita romutuksen sattuessa syyn suoraan 
listasta.  Vaihtoehtoisesti  käyttäjä  voi  myös  kirjoittaa  romutussyyn  ellei  sitä  ole  määritelty 
valmiiksi listaan.

Toiminto Kuvaus

Tiedot Romutussyytietoja ovat:
– romutussyyn tunniste 

Uusi Lisätään uusi romutussyy

Tallenna Tallennetaan romutussyy

Poista Poistetaan romutussyy

Peruuta Peruutetaan muutokset romutussyytiedoissa ennen tal lentamista

Päivitä Päivitetään romutussyyl ista

3.3. Työtilaus
Työtilaus  sisältää  yhdellä  tilauskerralla  vastaanotetut  rengastyöt.  Työtilaus  saa  yksilöllisen 
tilausnumeron ja se voi siis sisältää yhden tai useamman pinnoitettavan renkaan. Työtilaus voi 
sisältää  esim.  yhden  asiakkaan  renkaat  tai  vaikka  yhden  toimituserän  (useita  asiakkaita). 
Jokaista rengasta varten luodaan työkortti, joka yhdistetään tilausnumeroon. 

3.3.1. Tilaus

Tilaustietoihin merkitään kaikki tiedot, jotka ovat yhteisiä samanaikaisesti tulleille renkaille.
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Kuva 5. Tilausnäyttö

Toiminto Kuvaus

Tiedot Ti laustietoja ovat:
– Vastaanottopaikkakunta
– Vastaanottopäivämäärä
– Luvattu toimituspäivämäärä
– Asiakastiedot
– Tilausnumeroon l i i tettyjen työkortt ien perustiedot

Ti laushaku Haetaan  tal lennettuja  t i lauksia  t i lausnumeron,  työkortt inumeron  tai  renkaan 
numeron perusteel la

Asiakkaat Haetaan  asiakastiedot.  Asiakastiedot  haetaan  l istasta  ja  hyväksytään  Vali tse 
-painikkeella

Päivitä Päivitetään t i lausnumeroon l i i tetyt työkort i t

Val i tse Vali taan työkortt i l istasta työkortt i ,  jonka t ietoja halutaan katsoa tai muuttaa

Poista Tilauksesta poistetaan val i t tu työkortt i .  Työkort in Status muuttuu numeroksi 9.

Uusi t i laus Tyhjentää kentt ien t iedot uuden t i lauksen l isäämistä varten

Tallenna Tallennetaan  t i laus.  HUOM!  Ti laus  on  tal lennettava,  ennenkuin  si ihen  voidaan 
l isätä työkortteja.

Työkortt i Lisätään uusi työkortt i  t i laukseen työkortt inäytön avul la.

Tulosta Tulostetaan  t i laustiedot  joka  sisältää  t i lauksen  t iedot  ( lähetysl ista)  sekä 
kaikkien renkaiden työkort i t
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3.3.2. Työkortti

Työkortti kuuluu aina johonkin tilaukseen. Työkortti on rengaskohtainen ja sille voidaan valita 
eri asiakas kuin tilaukselle. 

Kuva 6: Työkorttinäyttö 

Toiminto Kuvaus

Tiedot Työkort in t ietoja ovat:
– Tilausnumero
– Asiakastiedot, jotka voivat ol la eri  kuin t i lauksessa
– Renkaan perustiedot
– Palautetaanko vai romutetaanko vial l inen rengas
– Toimenpidetiedot, joi ta ovat pinnoitus ja muut toimenpiteet
– Pinnoitustoimenpiteissä val i t tavana on pintatyyppi ja koko
– Pintatyypin  ja  koon  val inta  näyttää,  pal jonko  pintatyyppi  kuluttaa  varastoa 

ja samalla esitetään varastossa oleva vapaa materiaal i .

Asiakkaat Haetaan  asiakastiedot.  Asiakastiedot  haetaan  l istasta  ja  hyväksytään  Vali tse 
-painikkeella

Renkaat Haetaan rengastiedot. Mikäl i  rengas on ensimmäistä kertaa pinnoitettavana, se 
l isätään rengastietonäytön avul la.

Tal lenna Työkort in t iedot tal lennetaan t ietokantaan

Tulosta Työkort in  t iedot  tulostetaan  työkortt i lomakkeeseen.  Tulostus  on  mahdoll ista, 
kun työkort in t iedot on tal lennettu.

Peruuta Peruutetaan  työkort in  tal lennus.  Tämä  painike  on  akti ivinen,  kun  työkortt i 
avataan t i laustietojen Työkortt i  -painikkeella.  Peruuta -painiketta  ei  voi  painaa, 
jos työkortt i  on jo tal lennettu t i laukselle.
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Takaisin Palataan t i lausnäytöl le.

3.3.3. Työkorttilomake

Työkorttilomake  tulostetaan  renkaan  mukaan pinnoitusta  varten.  Työkorttiin  tulostetaan 
tilausnumero ja työkortin numero, asiakastiedot, rengastiedot, toimenpidetiedot, kuittaustiedot 
ja yhtiön yhteystiedot.  Tilausnumero, työkortin numero, toimenpidetiedot ja kuittaustiedot ovat 
luettavissa viivakoodilukijalla. 

Kuva 7: Työkorttilomake

Toiminto Kuvaus

Otsikkotiedot Työkortt i lomakkeen otsikkotietoja ovat:
– Pinnoitusyhtiön logo
– Otsikko: Työti laus
– Tulostupäivämäärä
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– Tilausnumero vi ivakoodina ja numerona
– Työkort in numero vi ivakoodina ja numerona
– Tilauspäivämäärä
– Sovittu toimituspäivämäärä

Asiakastiedot Asiakastietoja ovat:
– Nimi
– Osoite
– Puhelinnumero
– Sähköposti

Rengastiedot Rengastietoja ovat:
– Renkaan merkki
– Renkaan numero
– Koko
– Laatu

Tilaustiedot Ti laustietoja ovat:
– Tilattu pintamall i
– Koko
– Pinnoitustyöt, jotka sisältävät ennalta määritetyn työjonon
– Muut työt, jotka val i taan t i lauksen yhteydessä

Kuittaustiedot Kuittaustietoja ovat:
– Peruuta, jol la peruutetaan kaikki luennan ennen tal lentamista
– Tallenna, jol la tal lennetaan luetut toimenpiteet järjestelmään
– Romutus,  jol la  merkitään,  että  rengas  on  romu.  Käyttäjän  on  val i t tava 

romutussyy romutusnäytöltä

Pinnoittajan 
t iedot

Lomakkeen alaosassa on pinnoitusyhtiön yhteystiedot:
– Nimi
– Puhelinnumero
– Osoite
– Sähköposti
– Yhtiön kotisivut
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3.4. Toimenpidetiedot
Toimenpiteet kuitataan Toimenpidenäytöllä. Kun työkortin mukainen toimenpide on suoritettu, 
käyttäjä  lukee  toimenpiteeseen  liitetyn  koodin  toimenpidenäytölle.  Näin  toimenpide 
hyväksytään tehdyksi ja tiedot ovat seurattavissa.

Kuva 8. Toimenpiteiden kuittausnäyttö

Toiminto Kuvaus

Tiedot Toimenpidenäytön t ietoja ovat:
– Työnteki jätunnus
– Työkortt i ,  johon luetaan työkort in numero lomakkeelta
– Renkaan perustiedot, jotka haetaan työkort in numeron perusteel la
– Pintamall i t iedot, jotka haetaan työkort in numeron perusteel la
– Varaus mil l imetreinä, joka haetaan työkort in numeron perusteel la
– Käyttö  mil l imetreinä,  johon  kir joitetaan,  pal jonko  todell isuudessa  pintaa 

käytett i in renkaaseen
– Kuittauskenttä,  johon  luetaan  työkortt i lomakkeelta  toimenpidettä  kuvaava 

koodi vi ivakoodiluki ja l la.
– Koodin mukaisen toimenpiteen väripalkki muuttuu vihreäksi
– Toimenpiteen voi hyväksyä myös kl ikkaamalla hi irel lä väripalkkia
– Mikäli  luetaan  väärä  toimenpide,  toiminnon  voi  peruuttaa  kl ikkaamalla 

hi irel lä väärän toimenpiteen väripalkkia
– Kun kaikki  toimenpiteet  on kuitattu,  järjestelmä i lmoittaa  si i tä  käyttäjäl le  ja 

tämän jälkeen t i laus on valmis toimitettavaksi ja laskutettavaksi.

Tal lenna Tallennetaan  toimenpiteen  kuit taustiedot  t ietokantaan.  Käytetty  pintamäärä 
vähentää varaston saldoa.

Peruuta Peruutetaan  muutokset.  Tietoja  ei  tal lenneta,  jol loin  työkort in  numero  on 
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luettava  uudestaan  ja  vanhat  t iedot  tulevat  näkyvi in.  Peruutusta  ei  voi  tehdä 
tal lennuksen jälkeen.

Tyhjennä Tyhjentää näytön kentät

Muut työt Painikkeesta  avautuu  ikkuna,  jossa  merkitään  muiden  t i laustöiden  kuit taukset 
ja  mahdoll iset  muut  l isäykset,  kuten  paikan  koko.  Mikäl i  muita  töitä  on  t i lattu, 
ikkunan alareunaan tulee vihreäl lä merkintä Muut työt .

Romutus Painikkeesta  avautuu  ikkuna,  jossa  merkitään  rengas  romutetuksi  ja  val i taan 
romutussyy.  Mikäl i  romutus  on  merkit ty,  ikkunan  alareunaan  tulee  punaisel la 
merkintä Romutus .

Lisätiedot Painikkeesta  avautuu  ikkuna,  jossa  työnteki jä  voi  l isätä  renkaalle  tehtyjä 
huomioita.  Tiedot  näkyvät  myös  t i lausikkunassa.  Mikäl i  l isät ietoja  on  merkit ty, 
ikkunan alareunaan tulee vihreäl lä merkintä Lisätietoja .

3.5. Pintamateriaalivarasto
Pintamateriaalivaraston tietojen päivitykseen vaikuttavat sisäänostot ja inventaario. Varastosta 
otot tapahtuvat toimenpidenäytöllä, kun on merkitty todellinen kulutus ”Käyttö mm” -kenttään. 
Sovellus  seuraa  pintamateriaalivaraston  kulutusta  karkealla  tasolla.  Määräajoin  tehtävällä 
inventaariolla voidaan varaston seurantaa tarkentaa. Varaston seurannalla voidaan varautua 
pintamateriaalin riittävyyteen ja tilausten teon oikea-aikaisuuteen.

3.5.1. Sisään ostot

Sisäänostot merkitään sovelluksessa valitun pintamateriaalin koon mukaiseen syöttöruutuun. 
Määrä lisää pintamateriaalivaraston saldoa.

Kuva 10. Pintamateriaalin sisäänosto -näyttö

Toiminto Kuvaus

Toiminnot Pintamateriaal ivaraston sisään osto toiminnot ovat:
– pintamateriaal ival inta

– l istaa pintamateriaal in koot järjestykseen
– Materiaal in l isäys

– jokaisel le kokoluokalle merkitään l isättävä määrä ki loina
– jär jestelmä  muuntaa  uuden  pintamateriaal ivaraston  ki loina  ja 

mil l imetreinä
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Haku Haetaan  val i tun  pintamateriaal in  t iedot  (pintamall in  kokotiedot,  varaston 
määrä, varaukset).

Tal lenna Toiminol la  lasketaan  uudet  määrät  ki loina  ja  mil l imetreinä  ja  tal lennetaan 
l isätyt määrät t ietokantaan.

3.5.2. Inventointi

Inventointi  korjaa  varastosaldoa  annetulla  määrällä.  Määrä  laskee  varaston  kiloina  ja 
millimetreinä. 

Kuva 11: Pintamateriaalin inventointi -sovellus

Toiminto Kuvaus

Toiminnot Pintamateriaal ivaraston inventoint i toiminnot ovat:
– pintamateriaal ival inta

– l istaa pintamateriaal in koot 
– Materiaal in määrän muuttaminen

– jokaisel le kokoluokalle merkitään inventoitu määrä
– jär jestelmä  muuntaa  uuden  pintamateriaal ivaraston  ki loina  ja 

mil l imetreinä
– Varausten tarkastaminen avoimista t i lauksista

Haku Toiminnolla  haetaan  val intun  pintamateriaal in  t iedot  (pintamall in  kokotiedot, 
varaston määrä, varaukset).

Tal lenna Toiminol la  lasketaan  uudet  määrät  ki loina  ja  mil l imetreinä  ja  tal lennetaan 
uudet määrät t ietokantaan.

3.5.3. Varaston tila

Varaston tila näyttää varaston määrän, varaukset ja vapaan varaston. Määrällä tarkoitetaan 
varastossa olevaa todellista määrää, varauksilla määrää, joka on merkitty tilauksille, mutta ei 
ole vielä käytetty ja vapaa varasto käytettävissä uusille tilauksille.
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Kuva 12: Varaston tila -näyttö

Toiminto Kuvaus

Toiminnot Varaston t i la -näytön t ietoja ovat:
– Pintamateriaal in nimi
– Koko
– Kilomäärä  (sovellus  muuntaa  ki lomäärän  mil l imetreiksi  annetun  kertoimen 

mukaan)
– Varaukset, jotka on merkit ty t i lauksi in ja joita ei ole vielä kuitattu valmiiksi
– Vapaa varasto, joka näyttää varaston t i lan vähennettynä varauksi l la
– Tila, jossa esitetään värei l lä vapaan varaston t i lanne:

– Punainen, hälytysraja on al i tettu
– Keltainen, varoitusraja on al i tettu
– Vihreä, varastossa on tavaraa
– Rajat asetetaan pintamateriaal in yl läpitonäytöl lä

Haku Toiminnolla haetaan varastoon merkit tyjen pintamateriaal ien t iedot. 

3.6. Raportointi
Järjestelmästä voidaan luoda seuraavanlaisia raportteja: 
– asiakaslistat
– rengas ja toimenpideraportit
– valmistumisraportit
– varastoraportit
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Kuva 13: Raportit -toiminto, kuvassa asiakaskohtaiset rengastiedot

Toiminto Kuvaus

Toiminnot Raportt ival ikosta val i taan raportt i  ja haetaan tulokset. 
– raport in val inta
– hakuehtojen täyttäminen
– tulosjoukko tulostuu alaosan taulukkoon

Haku Toiminnolla  haetaan  val i tun  raport in  tulokset.  Mikäl i  raportt ia  varten  on 
annettava l isäehtoja, ne annetaan eri l l isel lä ikkunalla.

Raportt i Toiminnolla  tal lennetaan  tulosjoukko  csv  -t iedostona  ja  avataan  esim. 
Taulukkolaskentasovelluksel la.

3.7. Laskutus
Laskutus  -toiminto  esittää  laskutusvalmiit  työmääräykset.  Toiminnolla  merkitään  myös  työt 
laskutetuksi järjestelmään.
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Kuva 14. Laskutustietonäyttö. 

Toiminto Kuvaus

Toiminnot Laskutustietoja  voidaan  hakea  ehdoil la;  kaikki  laskutettavat,  asiakaskohtaiset, 
työkortt ikohtaiset ja t i lauskohtaiset laskutetatavat.
– Valitaan laskutusraportt iehto
– Esitetään laskutettavat näytöl lä 

– Asiakaskohtainen eri t tely
– Palkin väri i lmoittaa, onko laskutettavissa

– Keltainen, valmis laskutettavaksi
– Punainen, vielä työn al la, ei voi laskuttaa

Haku Toiminnolla  haetaan  val i tun  ehdon  täyttävät  laskutettavat  työt.  Mikäl i  raportt ia 
varten on annettava l isäehtoja, ne annetaan eri l l isel lä ikkunalla.

Laskutus Toiminto  merkitsee  asiakkaan  kaikki  laskutettavat  työt  laskutetuksi  (muuttaa 
keltaiset palkit  vihreiksi,  punaisten t i la ei muutu). 
HUOM!  Klikkaamalla  hi irel lä  keltaista  palkkia,  voidaan  merkitä  vain  tämä 
työkortt i  laskutettavaksi,  vaikka  asiakkaalla  ol isi  useampikin  työ  valmiina 
(=kelta isena).

Raportt i Tal lennetaan  asiakaskohtaisen  t i lanteen  csv  -t iedostona  ja  avataan  esim 
taulukkolaskentaohjelmistol la.

Hyväksy Hyväksytään  laskutetut  järjestelmään.  Mikäl i  näyttö  tyhjennetään  i lman 
hyväksymistä, laskutus peruutetaan.

Tyhjennä Näyttö tyhjennetään laskutustiedoista.
HUOM!  Mikäl i  näyttöä  ei  tyhjennetä,  uuden  haun  tulokset  tulevat  edell isen 
jatkoksi.
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Raportt i Toiminnolla  tal lennetaan  tulosjoukko  csv  -t iedostona  ja  avataan  esim. 
taulukkolaskentasovelluksel la.

4. KÄYTTÄJÄTUNNISTUS

Sovelluksen  käynnistämisen  yhteydessä  pyydetään  käyttäjää  antamaan  käyttäjätunnus  ja 
salasana.  Järjestelmä tarkastaa tietokannasta käyttöoikeudet,  joiden  mukaan käyttäjällä  on 
oikeus päästä alla kuvattuihin toimenpiteisiin. Käyttöoikeusluokalla on aina oikeus tehdä myös 
alempien  luokkien  toimintoja.  Seuraavassa  taulukossa  on  suuntaa-antavasti  luokiteltu 
käyttöoikeudet:

Käyttöoikeus Kuvaus Käyttäjäryhmä

Luokka 1 Omien t ietojen raportoint ioikeus Asiakas

Luokka 2 Tilauksen tekeminen Asiakas, jä l leenmyyjä

Luokka 3 Toimenpiteiden kuit taukset
Varaston yl läpito

Pinnoittaja

Luokka 4 Raport i t
Yl läpitot iedot

Hall into

Luokka 5 Laskutusten kuit taus Hall into, laskutus
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5. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET

5.1. Tietokanta
MySQL -tietokanta. Järjestelmä toimii myös pienin konfiguraatiomuutoksin myös muiden SQL 
-pohjaisten tietokantojen kanssa. 

5.2. Myyntipisteen toiminnot
Mikäli myyntipisteellä ei ole kiinteää yhteyttä pinnoittamon lähiverkkoon, voidaan yhteys luoda 
VPN:n avulla.

5.3. Laitteistot ja yhteydet
Laitteistovaatimukset ovat

– Käyttöjärjestelmä Windows 2000/XP 

– Tietokone vastaanottoon, tuotantoon ja varastoon (+myyntipisteille)

– Viivakoodilukija vastaanottoon, tuotantoon, varastoon ja hallintoon. 

– Tulostin vastaanottoon ja hallintoon (+myyntipisteille)

– lähiverkko

– mahdollinen VPN -yhteys lähiverkkoon pinnoittamon ulkopuolisia toimipisteitä varten.
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6. JATKOKEHITYS
Tässä  kappaleessa  kuvataan  toiminnot,  jolla  voidaan  laajentaa  järjestelmää  erikseen 
sovittavilla projekteilla, mutta  joita ei toteuteta järjestelmän ensimmäisessä versiossa.

– Automaatiolaitteiden  luenta  ja  tallennus.  Esimerkiksi  varaston  saldoa  voidaan  käsitellä 
automaattisesti,  kun  saadaan  pintamateriaalin  pituus  karhentimelta  ja  käyttäjä  syöttää 
materiaalin koodin.

– Viivakooditarra,  joka  laitetaan  renkaan  sisäpuolelle  töiden  ajaksi.  Tarran  avulla  rengas 
tunnistetaan nopeasti lukemalla se viivakoodilukijalla. Tarra voi jäädä paikalleen, ja kun 
rengas  tulee  uudelleen  pinnoitettavaksi,  se  tunnistetaan  helposti  tarran  lukemisella. 
Toiminta vaatii tarratulostimen ja tulostimen ohjauksen.

– Myyntipisteiden käyttöliittymä tehdään web-ratkaisulla, jolloin yhteys otetaan yhtiön web-
palvelimeen, eikä erillistä VPN-yhteyttä tarvita (salattu internet yhteys riittää).

– asiakas  kysyy  omia  tietoja  suoraan  tietokannasta  selaimen  avulla.  Tietoja  ovat  mm. 
renkaan historia, toimenpiteet, lisätiedot ym.

– PocketPC-sovellusten  käyttöönotto  tuotannossa,  jolloin  työn  kuittaus  voidaan  suorittaa 
nopeasti heti työn jälkeen.

– Bandaq -pääyhtiön vaatimien raporttien huomioiminen.

– Renkaaseen  upotetaan  RFID  -palikka,  jossa  on  renkaan  tietoja.  Myyntipisteellä  tai 
hakutehtävissä  olevat  henkilöt  saavat  renkaasta  tietoa  lukemalla  RFID  -tiedot  (esim. 
Pinnoitushistoria). Lukeminen onnistuu esim. kännykällä, jossa on RFID -luentatuki.
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