Ohje MaterialPort – Järjestelmän käyttö sopimuksen ja
templaatin avulla
Kirjautuminen



MaterialPort ‐järjestelmään kirjaudutaan osoitteesta: https://etappi.materialport.com/
Kirjaudu järjestelmään antamalla käyttäjätunnus ja salasana.

Kotinäkymä



Kirjautumisen jälkeen pääset järjestelmän kotinäkymään.
Vasemmalla on valinnat kotinäkymälle, uuden saapuvan kuorman sekä uuden lähtevän kuorman
ilmoittamiselle, hallintapaneelille sekä raporttien katselulle.

Uuden saapuvan kuorman ilmoittaminen
Uuden jätekeskukseen saapuvan kuorman ilmoittaminen aloitetaan painamalla kotinäkymässä vasemmalla
sijaitsevan valikon uusi saapuva kuorma ‐painiketta tai yläpalkissa olevaa painiketta:

Avautuvassa ikkunassa valikosta valitaan oikea sopimus sekä templaatti eli esitäytetty siirtoasiakirja.
Mikäli templaattia ei ole, voit jatkaa valitsemalla pelkän sopimuksen ja painamalla Seuraava.

Ilmoittautuminen koostuu kuudesta eri vaiheesta. Templaattia käytettäessä siirrytään suoraan sellaiseen
vaiheeseen, josta puuttuu pakollisia tietoja (esim. jätteen syntykunta), muut täydentyvät automaattisesti.
Myös näihin muihin vaiheisiin on tarvittaessa mahdollista palata tarkistamaan täydentyneet tiedot tai
muokkaamaan niitä klikkaamalla vaiheen numeroa.
Mikäli templaatilta pitää poistaa tai lisätä tuotteita, palaa Jätekuorman sisältö kohtaan 3.
 Voit lisätä tuotteita painamalla Lisää tuote.
 Voit poistaa tuotteen rivin lopussa olevasta raksista.
(Noutopaikan nimitieto siirtyy myöhemmässä vaiheessa myöskin laskulle tapahtuman kommenttiin.)

HUOM! Tämä tieto siirtyy
laskulle tapahtuman
kommenttiin. Voit muokata sitä.



Laskutustiedot – välilehdellä oleva Laskun kommentti ‐kenttään tallennettu tieto siirtyy laskulle
tapahtuman viitteeksi.



Kuljetus ‐välilehdellä valitaan suunniteltu noutopäivä
o Valinnan voi jättää tyhjäksi, jos noutopäivä on sama kuin ilmoituksen tekopäivä.
o Jos kuljetuspäivä poikkeaa ilmoituksen tekopäivästä, noutopäivä lisätään.
Kuljetus ‐välilehdelle lisätään kuljetusajoneuvon rekisteritunnus, jos rekisteritunnuskenttä on
kyseistä templaattia käytettäessä tyhjä. Mikäli rekisterinumero ei ole vielä tiedossa, sen voi
täydentää kuljetukseen kuittaamisen yhteydessä.







Tallenna ‐painike tallentaa ilmoituksen ja sen voi kuitata myöhemmin kuljetukseen kotinäkymässä
näkyvästä ilmoitusluettelosta.
Tallenna ja kuittaa kuljetukseen ‐painike tallentaa ilmoittautumisen ja tämän lisäksi kuittaa sen heti
kuljetukseen.
Kun tarvittavat tiedot on täydennetty, voi ilmoittautumisen joko tallentaa tai tallentaa ja kuitata
kuljetukseen.

Tallenna sekä tallenna ja kuittaa kuljetukseen ‐painikkeet tuovat esiin saapuvan kuorman
siirtoasiakirjanäkymän.
Tallenna ‐painiketta käytettäessä tulee ennen kuljetuksen aloitusta painaa erikseen kuittaa kuljetukseen ‐
painiketta, joka aktivoi myös punnitukseen ‐painikkeen.

Tallenna ja kuittaa kuljetukseen ‐painiketta käytettäessä punnitukseen ‐painike on valmiiksi aktiivinen.

Saapuvan kuorman punnitseminen (ne, joilla on oikeus itsepalvelupunnitukseen)
Punnitusnäkymä avautuu painamalla siirtoasiakirjanäkymässä painiketta punnitukseen. Voit myös avata
aiemmin tekemäsi ilmoituksen Kotinäkymästä ja siirtyä sen jälkeen punnitukseen.
Etapin jätekeskuksessa on käytössä kaksiosainen vaakasilta ja nämä näkyvät omina vaakoina
punnitusnäkymässä. Punnituksen yhteydessä on huolehdittava siitä, että kuorman mukaiset tuotteet on
valittuna oikeille vaaoille.
 Vaaka 1 on jätekeskuksen puoleinen vaakasilta
 Vaaka 2 on alueelle saapumisen puoleinen vaakasilta.
Yksiosaisen ajoneuvon punnitus
 Tuote on valmiiksi valittuna, jos ilmoittautumisella on vain yksi tuote. Muussa tapauksessa valitse
tuote pudotusvalikosta.
Ajoneuvoyhdistelmän punnitus
 Mikäli saavut jätekeskukseen ajoneuvoyhdistelmällä ja nupissa ja perävaunussa on eri tuotteet,
tarkista että oikeat tuotteet on valittuina pudotusvalikoista vaaka 1:lle ja vaaka 2:lle.
Monilokeroajoneuvon punnitus
 Valitse ensimmäisenä tyhjennettävä tuote pudotusvalikosta ja punnitse täysipaino (+).
 Tyhjennyksen jälkeen punnitse samalle tuotteelle tyhjäpaino (‐).
 Valitse seuraava tyhjennettävä tuote pudotusvalikosta ja punnitse täysipaino (+).
 Tyhjennyksen jälkeen punnitse samalle tuotteelle tyhjäpaino (‐).
 Jatka samalla tavalla, kunnes kaikki tuotteet on punnittu ja ajoneuvo on tyhjä.
Jätekeskukseen saavuttaessa täysi auto punnitaan vaa’alla painamalla painiketta Punnitse +.
Jätekeskuksesta lähdettäessä tyhjä auto punnitaan vaa’alla painamalla painiketta Punnitse ‐.

Kun punnitus on suoritettu sekä täydellä että tyhjällä autolla, voidaan tapahtuma päättää painamalla
painiketta päätä tapahtuma.

