Pikaohje: Mitax-300 ja Western Likuma
Mittariohjelma alkaen 131017

Yksisuuntainen matka

•
•
•
•

Matkan alussa voit varmentaa kortin lukemalla sen maksupäätteellä.
Matkan lopussa lisää maksuun tälle asiakkaalle kohdistuvat
lisät (esim. Avustuslisä, jos avustettava asiakas).
Valitse Kassalla Valinnat → Jaettu Maksu (muu)
Syötä henkilömäärä (jos useampia asiakkaita) ja paina OK
Syötä omavastuuksi 0 (nolla), ja paina OK
Ohita omavastuun maksutapa (paina 0)

•

Valitse laskutuksen maksutapa Sotekortti.

•

Lue Likuma päätteellä sen pyytäessä “Lue kortti”. Pääte
varmentaa kortin ja pyytää sitten muuttamaan tai hyväksymään omavastuun. Muuta
omavastuu tarvittaessa ja hyväksy lopuksi Enterillä (vihreä). Pääte tulostaa autoilijan ja
asiakkaan kappaleet kuiteista.
Pääte pyytää seuraavaksi omavastuun maksutapaa; valitse Käteinen tai Kortti. Seuraa
päätteen ohjeita maksun viimeistelemiseksi.
Kun maksu on käsitelty maksupäätteellä, paina mittarilla
Omavast. (“Omavastuun muutos”)
Syötä peritty omavastuu (esim. 3,20€), paina OK

•
•

•
•
•
•

•

Valitse maksutapa jolla omavastuu on peritty (esim. Debit,
tai käteismaksu ilman uutta kuittia painamalla 0). Mittari
lähettää maksutapahtuman maksupäätteelle. Jos omavastuu
on jo peritty, hylkää uusi maksutapahtuma punaisella.
Omavastuun käsittelyn jälkeen mittari palaa kassalle. Mittarin rekistereihin on merkitty
laskutettu summa SOTE-kortille ja (tässä esimerkissä) omavastuu 3,20€ debit-kortille.
Jos tämä oli ainut asiakas, summana näkyy 0,00€ ja voit joko jatkaa ajoa (esim. paina 1 →
1-taksalle tai 0 → Odotukselle) tai lopettaa ajon painamalla Vapaa.
Useamman asiakkaan ajossa jäännössumma jää näyttöön, ja voit jatkaa ajoa tai periä
seuraavan asiakkaan maksun vastaavasti.

Käyttökyyti (meno-paluu)
•

Käsittele menomatka kuten yksisuuntaisessa ajossa.

•

Kun mittari lopuksi jää kassalle nollasummalla, mittari pidetään kassalla kunnes se siirretään
odotukselle tai ajolle riippuen tilanteesta (älä siirrä mittaria vapaa-tilaan välillä).

•

Perillä peri maksu samoin kuten memomatkalla.
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Pikaohje: Mitax-21 ja Western Likuma
Yksisuuntainen matka, 1 asiakas
•
•
•
•
•
•

Matkan alussa voit varmentaa kortin lukemalla sen maksupäätteellä.
Matkan lopussa lisää maksuun tälle asiakkaalle kohdistuvat lisät (esim. Avustuslisä, jos
avustettava asiakas).
Paina kassalla E maksutapavalintaan ja valitse SK maksutapa.
Lue Likuma päätteellä sen pyytäessä “Lue kortti”. Pääte varmentaa kortin ja pyytää sitten
muuttamaan tai hyväksymään omavastuun. Muuta omavastuu tarvittaessa ja hyväksy
lopuksi Enterillä (vihreä). Pääte tulostaa autoilijan ja asiakkaan kappaleet kuiteista.
Pääte pyytää seuraavaksi omavastuun maksutapaa; valitse Käteinen tai Kortti. Seuraa
päätteen ohjeita maksun viimeistelemiseksi.
Mittari palaa maksun jälkeen Vapaa-tilaan.

Käyttökyyti tai useampi asiakas
•

Kun maksu ositetaan, käytetään O (Osittaismaksu) toimintoa. Mittarin ollessa kassalla paina
E kunnes näytössä on O. Hyväksy K:lla.

•

Syötä maksun summa (koko summa yhdelle asiakkaalle, tai asiakkaan laskennallinen osuus
useamman asiakkaan tapauksessa; esim kahdella asiakkaalle hinnan ollessa 48€ syötetään
24,00 molemmille). Hyväksy hinta K:lla. Valitse maksutavaksi SK.

•

Pääte pyytää “Lue kortti”. Käsittele maksu kuten yksisuuntaisen maksun tapauksessa.

•

Jos asiakkaita on useampia, peri maksu näin kaikilta. Mikäli kyseessä on yksisuuntainen tai
paluumatka, voidaan viimeisen asiakkaan osuus periä suoraan SK-maksulla jolloin ajo
päättyy (kuten yhden asiakkaan tapaus, yllä).

•

Kaksisuuntaisen matkan menomatkalla peritään kaikki maksut osittaismaksulla ja viimeisen
asiakkaan poistuttua jätä mittari lopuksi kassatilaan (näytössä summana nolla), tai siirry
tarvittaessa odotukselle/taksalle 0-4 näppäimillä.

•

Paluukyydin maksut käsitellään samoin kuin meno.
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