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Toiminnot lyhyesti

• Automaattinen rekisterikilven tunnistus osana järjestelmää

• Verkkosivu tietojen katseluun ja hallinnointiin

• Useiden ajoneuvojen ja kuljettajien hallinta

• Laskutussopimuksien muodostaminen loppuasiakkaiden 
kanssa

• Tarkat kuormakohtaiset tiedot jokaisesta ajosta

• Mobiilikäyttö

• Tiedotus vastaanottopaikkojen poikkeustilanteista yhdessä 
paikassa kirjautumissivulla



2. Rekisteröityminen

• Kirjautuminen ja rekisteröinti osoitteesta https://lumi.palmia.fi

https://lumi.palmia.fi/


2. Rekisteröityminen

• Kuljetusliikkeet rekisteröityvät omalla 
lomakkeellaan

• Rahtiasiakkaat (lumikuljetuksia 
kuljetusliikkeiltä tilaavat tahot) rekisteröityvät 
omalla lomakkeellaan

• Rekisteröityminen edellyttää kaikki 
perustiedot ja laskutustiedot yritykseltä

• Yrityksen pääkäyttäjätunnus luodaan vasta 
rekisteröinnin hyväksynnän jälkeen
• Tilin sähköpostiin tulee tieto tunnuksista



3. Kirjautuminen

• Kaikki käyttäjät kirjautuvat samasta paikasta

• Salasanan uusiminen linkistä voi tilata 
palautuslinkin sähköpostiin

Työpöytäversio Mobiiliversio



4. Kuljettajien lisäys

• Kuljetusliikkeen pääkäyttäjä lisää lumikuormia ajavat 
kuljettajat järjestelmään alikäyttäjinä



4. Kuljettajien lisäys

• Alikäyttäjät sivu listaa kaikki yrityksen käyttäjät ja 
mahdollistaa käyttäjien hallinnan

• Uusi käyttäjä linkistä aukeaa lomake käyttäjän luomiseen



4. Kuljettajien lisäys

• Käyttäjätunnuksen luomiseksi tarvitaan 
etunimi, sukunimi ja tilin sähköposti

• Käyttäjätunnus ja salasana lähetetään 
automaattisesti sähköpostitse

• Käyttäjälle voi antaa oikeuksia hallinnoida
• Omien rekisterinumeroiden lisäys

• Omien rekisterinumeroiden muokkaus

• Vanhemman (yrityksen) kaikkien 
rekisterinumeroiden hallinta



4. Kuljettajien lisäys

• Alikäyttäjien listauksessa voi hakea, 
muokata ja arkistoida käyttäjiä



5. Ajoneuvojen lisäys

• Ajoneuvojen lisäys tapahtuu ajoneuvot kohdasta 



5. Ajoneuvojen lisäys

• Ajoneuvojen lisäys tapahtuu ajoneuvot kohdasta

• Listauksessa voi myös hallita yrityksen nykyisiä 
rekisteritunnuksia



5. Ajoneuvojen lisäys

• Ajoneuvolle annetaan rekisteritunnus, 
tyypiksi rahti ja rekisteritunnuksen 
maatunnus

• Ajoneuvon lisätietoihin annetaan 
ajoneuvon mitat metreissä ja paino 
kiloissa

• Kapasiteetti on lavan kuutiotilavuus



6. Asiakassuhteet (rahtiasiakkaat)

• Rahtiasiakkaat voivat luoda asiakassuhteita kuljetusliikkeisiin
• Varsinainen sopiminen on yrityksien välillä (sovellus ei tätä tee)

• Asiakassuhteessa kuljetusliike voi suoraan laskuttaa asiakasta 
lumikuljetuksesta
• Kuljetusliike voi sovelluksella suoraan merkitä rahtiasiakkaan 

laskutettavaksi lumikuormasta

• Rahtiasiakkaat näkevät heille tehdyt kuljetukset sisältäen tiedot 
keneltä lasku on ja milloin kuljetus on tehty



6. Asiakassuhteet (rahtiasiakkaat)

• Asiakkuuksia hallitaan omassa sivussa



6. Asiakassuhteet (rahtiasiakkaat)

• Sivulla näkyy listaus asiakkuuksista joita voi hallita tai luoda 
lisää



6. Asiakassuhteet (rahtiasiakkaat)

• Kaikki järjestelmän kuljetusliikkeet 
ovat valittavissa

• Voimassaoloajalla voi 
asiakassuhteen merkitä 
määräaikaiseksi
• Jättämällä kentän tyhjäksi on suhde 

toistaiseksi voimassa oleva

• Valitut kuljetusliikkeet saavat tiedon 
asiakassuhteesta sähköpostitse



7. Kuljetukset

• Oletuksena kaikista kuljetuksista laskutetaan kuljetusliikettä

• Kuorman kuljettajat voivat sovelluksen avulla valita mitä tai 
kenen kuormia ollaan viemässä
• Käytössä on vapaavalintaiset asiakas- ja viitekentät, joiden avulla 

laskutusta voidaan kohdentaa



7. Kuljetukset

• Yrityksen ajoneuvolistasta
otetaan ajoneuvo hallintaan 
millä ollaan ajamassa kuormia

• Kuorman asiakkaan ja viitteen 
täyttämällä tallentuvat tiedot 
lumikuljetukseen toimituksen 
yhteydessä



7. Kuljetukset

• Kuljettaja on valinnut seuraavaan 
ajoneuvolla ajettavaan lumikuljetukseen 
laskutettavaksi yritykseksi Testaaja 
asiakkaan

• Kuljettaja voisi myös käyttää viitettä 
lisätietona kuljetuksesta

• Asiakas tulee valita jokaiselle 
kuljetukselle
• Kuljetuksen jälkeen kentän arvo tyhjentyy



7. Kuljetukset

• Toimitettuja lumikuormia voi seurata toimitukset 
kohdassa



7. Tilastot ja laskutus

• Toimituksissa listaus 
tehdyistä kuljetuksista 
lisätietoineen

• Klikkaamalla rivin ID-
numeroa aukeaa 
tarkemmat tiedot 
kuljetuksesta

• Mahdollisuus hakea, 
suodattaa ja viedä 
listauksia



7. Tilastot ja laskutus

• Toimituksista koostetaan eräajoin laskuja

• Laskut ohjataan kuljetusliikkeelle tai asiakassuhteen yritykselle


