MunApp-sovellus

OHJE HUOLTAJILLE
Esittely
MunApp sovellus tuo tiedot koulukuljetuksista kännykkään, josta huoltaja voi
-

Tarkistaa aamun hakuajan
Seurata milloin lapsi nousee ja poistuu kyydistä
Perua kuluvan ja seuraavan viikon kuljetuksia
Tarkistaa kuljetuksen suorittavan auton rekisterinumeron

Sovellusta voi käyttää internet selaimella osoitteesta https://munapp.kuntalogistiikka.fi tai sovelluksen saa
ladattua Android-laitteille Google Playstä. Huom! Applen laitteilla järjestelmän käyttö onnistuu selaimen kautta.
Sovellukseen rekisteröidytään puhelinnumerolla. Rekisteröityessä käyttäjätiliin yhdistetään kaikki asiakkaat, joiden
tietoihin puhelinnumero on yhdistetty. Rekisteröitymisen yhteydessä tarkistetaan puhelinnumeron oikeellisuus ja
hallinta tekstiviestinä lähetettävällä salaisella koodilla. Rekisteröityminen onnistuu vain puhelinnumeroilla, joihin
pystyy vastaan ottamaan tekstiviestejä. MunAppin käyttöohjeet löytyvät sovelluksesta.

Ohje
Aloitusnäkymä
Jos käytät MunApp-sovellusta ensimmäistä kertaa, tee itsellesi tunnukset painamalla
”Rekisteröityminen”. Jos sinulla on jo tunnukset, kirjaudu sisään sovellukseen. Syötä
puhelinnumerosi ja salasanasi niille varattuihin kenttiin ja paina ”Kirjaudu”. Sovellus siirtyy
etusivulle. Jos syötit puhelinnumeron tai salasanan väärin, sovellus ilmoittaa siitä ja pyytää
tarkastamaan ne. Voit syöttää tiedot uudelleen ja painaa ”Kirjaudu”.
Voit vaihtaa sovelluksen kieltä painamalla alasvetovalikkoa otsikon ”Kieli” alapuolelta.

(näkymä internet selaimella)

Rekisteröityminen
Syötä kenttiin pyydetyt tiedot, kuten
puhelinnumerosi, nimesi ja keksi turvallinen salasana.
Kun olet täyttänyt tiedot, paina ”Rekisteröidy”. Saat
puhelimeesi tekstiviestin, jossa on MunAppsovelluksen viisinumeroinen rekisteröintikoodi. Jos
siirryit rekisteröitymiseen vahingossa, paina ”Peruuta”
ja sovellus palaa takaisin aloitussivulle.
Sovellus siirtyy näkymään, jossa pyydetään
syöttämään tekstiviestillä lähetetty koodi. Syötä saamasi koodi sille varattuun kenttään ja paina ”Rekisteröidy”.
Sovellus ilmoittaa rekisteröitymisen onnistuneen ja voit kirjautua sovellukseen painamalla ”Kirjautumiseen”. Sovellus
siirtyy takaisin aloitussivulle. Jos kirjautuminen jostain syystä epäonnistui, sovellus ilmoittaa siitä ja voit palata
takaisin aloitussivulle.

Etusivu
Sovellus näyttää etusivulla asiakkaan (oppilaan) nimen sekä nykyisen
päivän kuljetukset. Jos asiakkaita (oppilaita) on useampi, sovellus
näyttää kaikkien nimet sekä heidän kuljetuksensa nykyiseltä päivältä.
Kuljetusten tiedoissa näkyy lähtöaika, asiakkaan tilanteen, kuljetuksen
tilan sekä kuljetusta suorittavan auton rekisterinumeron tai
tunnisteen.
Etusivun oikeassa yläkulmassa on painike, jossa on kolme viivaa
päällekkäin. Tästä painikkeesta avautuu valikko, josta voi siirtyä eri
näkymiin. Valikosta pääsee myös asetuksiin sekä kirjautumaan ulos.
Valikko sulkeutuu painamalla painiketta (kolme viivaa) uudelleen.
Sovelluksen vasemmassa yläkulmassa on tietokoneen hiiren näköinen kuvake. Kuvaketta painamalla pääsee
siirtymään etusivulle mistä näkymästä tahansa. Etusivulle pääsee siirtymään myös valikon kautta.

Koulukuljetukset
Painamalla valikosta kohtaa ”Koulukuljetukset” sovellus siirtyy
näkymään, jossa näytetään päiväkohtaisesti asiakkaan (oppilaan)
kuljetukset. Jos asiakkaita on useampia, sovellus näyttää
päiväkohtaisesti jokaisen asiakkaan kuljetukset. Sovellus näyttää
kuljetukset kuluvalta ja seuraavalta viikolta.
Kuljetuksen saa peruutettua painamalla keltaisella pohjalla olevaa
”Peruuta aamukuljetus”- tai ”Peruuta iltapäiväkuljetus”-painiketta
halutun päivän kohdalta. Sovellus näyttää kuljetuksen tiedot ja kysyy,
haluatko peruuttaa kuljetuksen. Jos et halua peruuttaa kyseistä
kuljetusta, paina ”Ei”.
Sovellus siirtyy takaisin ”Koulukuljetukset”-näkymään. Jos kyseessä oli oikea kuljetus, paina ”Kyllä”.
Sovellus siirtyy takaisin ”Koulukuljetukset”-näkymään.

Nyt ”Koulukuljetukset”-näkymässä on perutun kuljetuksen
kohdalla vihreällä pohjalla merkintä ”Kuljetus peruttu”
Jos tarve muuttuu, peruutuksen voi mitätöidä painamalla
”Mitätöi peruutus”. Sovellus kysyy, haluatko mitätöidä
peruutuksen. Jos et halua mitätöidä kyseistä peruutusta, paina
”Ei”. Sovellus siirtyy takaisin ”Koulukuljetukset”-näkymään. Jos
haluat mitätöidä kyseisen peruutuksen, paina ”Kyllä”. Sovellus
siirtyy takaisin ”Koulukuljetukset”-näkymään ja kuljetus on taas
voimassa.

Asiakkuudet
Painamalla valikosta ”Asiakkuudet”, sovellus näyttää asiakkaiden (oppilaiden) tiedot.
Listassa näkyy nimi, osoite tai osoitteet (jos useampia), kuljetuspäätöksen tyyppi kertoo
mihin kyyteihin on oikeutettu sekä päätöksen voimassaoloaika.

Asetukset
Painamalla valikosta ”Asetukset” pääset näkymään, jossa voit vaihtaa sovelluksen
asetuksia. Sovelluksen kielen voit vaihtaa painamalla alasvetovalikkoa ja valitsemalla
haluamasi vaihtoehdon.

Uloskirjautuminen
Kun olet lopettanut MunApp-sovelluksen käytön, paina valikosta ”Kirjaudu ulos”. Sovellus palaa takaisin
kirjautumissivulle.
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