VEHO ONLINEPÄÄLLIRAKENNEPALVELU

Päällirakentajan ohje
Veho Oy Ab

VEHO ONLINE – PÄÄLLIRAKENNEPALVELU
• Kirjautuminen ja rekisteröityminen VehoOnline –
palveluun https://online.vehotrucks.fi
• Käyttäjätunnusten tilaaminen ja yhteydenotot:
•
•
•
•

Pakettiautot kevin.johansen@veho.fi
Kuorma-autot peter.knorn@veho.fi
Kirjautumisongelmien osalta (Veholaiset) 2400@veho.fi
Kirjautumisongelmien osalta (itsenäiset)
servicedesk@veho.fi

• Päällirakentaja näkee palvelussa heille merkityt autot
• Kun päällirakennettavaksi tuleva auto on saavuttanut
tehtaalla tuotantovaiheen ja sille on muodostunut
alustanumero, saa päällirakentaja siitä ilmoituksen
sähköpostiinsa.
• Tämän jälkeen auton tekniset tiedot on mahdollista
tarkistaa valmistajan päällirakennepalvelusta. Linkki
palveluun löytyy Vehon päällirakenteet sivun keskiosasta.
https://www.vehotrucks.fi/uudet-autot/paallirakenteet/
• Toinen sähköposti ilmoitus tulee kun ajoneuvo on
saavuttanut Hangossa tilan valmistunut kunnostuksesta
ja on valmis lähtemään kohti päällirakentajaa
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VEHO ONLINE - AIKATAULUNÄKYMÄ
VehoOnlinessa päällirakentaja näkee listalla ne ajoneuvot
jotka ovat tulossa hänen toimipisteeseen.

Valitsemalla listalta ajoneuvon pääsee näkemään ko auton aikataulun alkaen
tuotannosta valmistumisesta. Päivämäärät muuttuvat auton edetessä
tuotannossa arvioidusta toteutuneiksi päivämääriksi.
Auto näkyy VehoOnline - palvelussa kun myyjä tekee ilmoituksen Vehon järjestelmiin ajoneuvon
päällirakentajasta. Tässä voi olla suuriakin eroja myyjien välillä. Tavoitteena on saada
ajoneuvot mahdollisimman aikaisessa vaiheessa palveluun.
Tila 67 - Arvio päällirakentajalle saapumispäivästä tulee myyjän ilmoituksen mukaan ja
saattaa muuttua ajoneuvon aikataulujen vahvistuttua. Toteutunut saapumispäivä päivittyy
automaattisesti ajoneuvon saavuttua päällirakentajalle.

Kun ajoneuvo on Hangossa valmistunut kunnostuksesta saa päällirakentaja
tästä ilmoitus sähköpostilla (kuva edellisellä sivulla)
Tila 68 – Toivottu valmistumispäivä Arvio näyttää myyjän täyttämän päivämäärän
jonka päällirakentaja vahvistaa Tilausvahvistuskenttään. Tästä kentästä tulee
laskennallinen tila 69 – Valmistunut Arvio päivämäärä jonka päällirakentaja
myöhemmin päivittää Valmistunut Toteutunut päivämääräksi päällirakenteen
valmistuttua.
Muista tallentaa lisäämäsi päivämäärät!
16.11.2018 I RAJOITETTU

VEHO OY AB - VEHO ONLINE PÄÄLLIRAKENNEPALVELU

VEHO ONLINE – PÄÄLLIRAKENTEEN TIEDOT
Päällirakentaja lisää päällirakenteen tiedot Tilauksen tiedot - välilehdellä.
•

Päällirakenteen lisälaitteet tulee olla kirjattuna ja niihin liittyvät mahdolliset tiedostot
tallennettuina

•

Täytä päällirakenteesta mahdollisimman tarkat tiedot:
• tekniset tiedot
• mitat
• valmistajatiedot
• päällirakenteen lisälaitteet (kylmäkoneet, takalaitanostimet jne.)
• asennuspaikka ja yhteystiedot
• takuutiedot

On erittäin tärkeää, että päällirakenteiden dokumentointi tehdään mahdollisimman
tarkkaan sillä tieto on hyödynnettävissä koko ajoneuvon elinkaaren ajan.

MUISTA TALLENTAA TEKEMÄSI PÄIVITYKSET!
Tiedostojen lisääminen Valitse tiedosto – painikkeen kautta
(sähkökaaviokuvat, valokuvat, piirustukset yms.) onnistuu tallennuksen jälkeen
kun muutokset on tallennettu.
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VEHO ONLINE – MUISTUTUS PÄÄLLIRAKENTEEN TIETOJEN TALLENTAMISESTA
Mikäli päällirakennetietoja ei ole tallennettu ajoneuvolle 14 vrk kuluessa sen jälkeen, kun päällirakenne on
merkitty valmistuneeksi (Tila 69 – toteutunut) saa päällirakentaja muistutuksen sähköpostiinsa:

Mikäli ajoneuvo ehditään jo rekisteröidä eikä
ajoneuvolle ole tallennettu päällirakennetietoja,
saa päällirakentaja muistutuksen sähköpostiinsa
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VEHO ONLINE - TIEDOKSI
Asiakas – välilehdeltä näet ajoneuvon myyneen myyjän
yhteystiedot
- painikkeen takaa luodaan linkki päällirakennetietoihin. Tämä hoidetaan Vehon toimesta ja linkki
tallennetaan Daimlerin Vedoc – sovellukseen
josta se on työnjohdon/asentajien/varaosamyyjien käytettävissä koko ajoneuvon elinkaaren ajan.

PÄÄLLIRAKENTEIDEN MAHDOLLISIMMAN TARKKA DOKUMENTOINTI ON SIIS ERITTÄIN TÄRKEÄ
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