
Tuotteet Optimointi Me Kehittäjil le Uutiset Hinnasto Language 

NFLEET-SOVELLUKSEN KÄYTTÖOHJE - JOHDANTO

NFleet-sovellus on help pokäyttöinen työkalu kul jetusten suunnit teluun. Se tar joaa käyttöliittymän kuljetus tilausten ja -suun ni-
telmien tar kasteluun ja muokkaamiseen. NFleet-so vellus ei sisällä kokonaisen kuljetus tenhallin tajärjestelmän kaikkia ominai-
suuksia, vaan se voidaan integroi da osaksi ole massa ole vaa kokonaisuutta. Lisätie toja integraatiosta löytyy kehittäjät-sivultam -
me. Huomaa, että NFleet optimoin nin käyttö vaatii kuu kausit taisen tilauksen. Lisätietoja kuukausitilauksesta hinnoittelusivulla.

Mikä NFleet on?
NFleet on pilvipalvelu kuljetusten suunnit teluun, johon
päästään ohjelmointirajapinnan kautta internetissä. NFleet-so-
vellus on web-käyttöliittymä, joka käyttää optimoin tipalvelua
ohjelmointirajapinnan kautta.

NFleet-sovellus on yksinkertainen, itsenäinen työkalu. So velluk-
seen syötetään Excel-tiedosto, ja se pa lauttaa tulokset Excel-tie -
dostona. Lisäksi tämä työkalu tar joaa graa fisen käyttöliittymän
suunnitel man visualisointiin ja tie tojen muokkaukseen.

Sisäänsyötetty Excel-tiedosto sisältää alkuperäiset tilaus- ja ajo-
neuvotiedot. Käytön aikana järjes telmän tiedot voi tal lentaa toi-
seen Excel-tiedostoon. Uusi tie dosto sisältää esimerkiksi:

mahdol lisesti muokatut tilaustiedot (kuten osoit teen muu-
tokset, aikaikkunat);
ajoneuvolista, joka sisältää ajoneuvojen yksityis kohdat;
lastausyhteen sopivuussäännöt ja muut suunnittelurajoit-
teet; ja
optimointitulokset – rei tit, aikataulut ja tunnuslukuja.

Mitä NFleet tukee?
NFlee tillä voi tehdä suunnittelua eri aloille, esimer kiksi pa ketti-
kuljetuksiin, ma teriaalikuljetuksiin tai henkilökuljetuksiin. 

NFleet-optimointi etsii optimaalisen rat kai sun ongelmaan, jossa
useita kuljetus tilauk sia jae taan ajo neuvoryhmälle siten, että jo -
kaisen ajoneuvon reitti on mah dollisimman tehokas.

Optimointiin syötetään sisään kul jetustilauk set, ajoneuvo-
ryhmän omi naisuu det ja säännöt, joita tulee nou dattaa. Opti-
mointitulokset koostuvat ajo neuvokoh taisista lastausohjeista,
reiteistä ja aikatau luista.

Kuljetus suunnittelu tapah tuu tieverkos tossa, ja käytettävät kart-
tatiedot tarjoaa Open StreetMap.

NFleet-sovelluksen tämänhetkinen ver sio tukee strategista
suunnit telua. Tämä tarkoittaa ker ran tehtävää ko konaisvaltaisen
kuljetus suun nitelman tekemistä, jossa ajo neuvoille annetaan
mahdollisimman monta tilausta, ja ajo reitit suun nitellaan yh delle
määritetylle ajanjak solle. So vellus tukee myös yleistä kuljetus -
ten suunnit telua ja mahdollis taa erilaisten ske naa rioiden ja ver -
tailujen luomista.

YKSITYISKOHTAINEN KÄYTTÖOHJE

Tämä käyttöohje läpikäy NFleet-sovelluksen pe ruskäytön. NFleet soveltuu kuljetus tensuun nitteluun ja rei tinoptimointiin. Sovellus
käyttää ajoneuvo- ja tilaustietoja, joi den pe rusteella se laskee kustannustehokkaat kuljetussuun nitelmat jakamalla kul jetustehtävät
ajoneuvoille.

Sisältö

Aloi tus ja kirjautuminen

Uuden kuljetussuunnitel man luominen

Kuljetussuunnitel man syöttäminen NFleet-so vellukseen

Tietojen muok kaaminen

Sivupalkil la muokkaaminen

Tilausten ja ajoneuvojen lisääminen

Optimointi

Optimoitujen tulosten tar kastelu

Tulosten lataaminen ja uudelleen syöttäminen

ALOITUS JA KIRJAUTUMINEN

NFleet-sovellusta voidaan käytää osoitteesta app.nfleet. fi.

Voit käyttää NFleet-sovellus ta anonyymisti – va litse "Try NFleet"
– luotuja tietoja ei säilytetä is tunnon päätyttyä.

Voit myös luoda käyttäjätun nuksen. Luomal la käyttäjätunnuksen
ja kirjautumalla sisään, pääset käsiksi aikaisempien käyttökerto-
jen kuljetussuunnitel miin. Ai kaisempien käyttökertojen suunni-
tel mat löytyvät sovelluksen aloitus sivulta kir jauduttasi sisään.
Pääset tarkastelemaan niitä klik kaamal la kartta- tai lis takuvaa.
Aikaisem mat suunnitelmat voit nimetä uudelleen klikkaamal la
suunnitel man nimeä ja kirjoittamal la uuden. Mikäli et enää halua
säilyttää tiettyä suunnitel maa, klikkaa kyseisen suunnitelman va-
sem malla puolella olevaa laatikkoa ja va litse "Delete". Jos unoh-
dat salasanasi, valitse "Login". Klik kaa "Forgot your password?"
ja seuraa ohjeita.

NFleet-sovellusta voi käyttää useassa ikkunassa sa manaikaisesti.
Avaa web-si vu useaan väli lehteen tai ikkunaan käyttääksesi sa -
manaikaisia optimointisuorituksia ja visuaalisia tulos ten vertailu-
ja.
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UUDEN KULJETUSSUUNNITELMAN LUOMINEN

Etusivulta on ladattavissa tyhjä Excel-tiedostopohja laskennassa tar vittaville tiedoille. Excel-tiedosto sisältää kolme välileh teä: Ve-
hicles (ajoneuvot), Tasks (tilaukset) ja Depots (va rikot). Väli lehdillä ole vat tiedot ovat se litetty alla. Jo kai sen kentän tulee sisältää tie -
toa. Kirjoita "(no)" ilmaistaksesi tietoa, jota ei ole saatavil la.

Lisätietoja tiedostoformaateista löydät Headers-si vulta (englanniksi).

Vehicles (Ajo neuvot)
Täytä tiedot huolellisesti käyttäen joko tekstiä tai ko konaislukuja
Excel-tietomuotona. Huomaa erityises ti, että päivämäärät tulee
syöttää tekstimuotoisena.

Vehicle name / registration number (Ajoneu von nimi / re -
kis terinumero) – käytä kuvaavaa nimeä, kuten rekisterinu-
meroa. Älä käytä välilyöntejä nimessä.

Type of Vehicle (Ajoneu von tyyp pi) – käytetään mahdollis-
ten yhteensopimattomuuksien määrittämiseen, täytä tähän
valintasi mukainen ajoneuvotyyppi (tyypillisesti ”hen-
kilöauto”, ”kuorma-auto”, ”pa kettiauto” jne.). Nimessä voi
käyttää aakkosia, numeroita, ala viivaa ja väli viivaa.

Info 1 - tekstikenttä omia muistiinpanoja varten

Capacity 1 / Capacity 2 / Capaci ty 3 (Kapasiteetit 1-3) –
Kolmea samanaikaista kapasiteettia voidaan käyttää, esim.
kuormalavojen lukumäärä, kuor man maksimimas sa, maksi-
mitilavuus. Yksiköiden tulee olla kokonaislukuja – käytä tar -
vittaessa kerrointa (esim. ei 2,34 vaan 234). Näiden tulee
olla vertailukelpoisia kul jetustehtäville määri tetyille kapa-
siteeteille.

Speed profile (Nopeus profiili) - ajoneuvojen sallittu maksi-
minopeus. Kirjoitetaan muodossa "Max__Kmh", esim.
"Max80Kmh". Voit va lita vii destä eri nopeus profiilista: 40,
60, 80, 100 tai 120 km/h.
Speed coefficient (Nopeus kerroin) - Alentaaksesi ajoneu-
vojen laskennal lista keskinopeutta, käytä arvoja, jotka ovat
alle 1. Laskennal listen no peuksien taulukko löytyy sovelluk-
sesta "Settings"-sivupalkista.

Huom! Tuemme tällä hetkellä vain yhtä no peus profiilia ja no -
peuskerrointa laskentatapausta kohden eli ne tulee olla samat
kaikil la laskentatapauksen ajoneuvoilla.

Fixed cost (Ajoneuvon kiin teä kus tannus) - Ajo neuvon kiin-
teät kustannuk set (huomiodaan vain, jos au tolla on ajokilo-
metrejä suunnitelmassa). 

Cost € / km (Ajoneuvon ki lometrikustannus) - Ajoneuvon
kulut kilometriä kohden. 

Cost € / hour (Ajo neuvon tuntikustannus) - Ajo neuvon
kulut tuntia kohden. 

Maximal driving time (Maksimiajoaika) - Pisin sal littu ajoai-
ka tunteina, joka on sallittu kyseiselle ajoneuvolle. Oletus a -
setuksena tämä sarake on pii lotettu. Tuodaksesi sa rakkeen
esiin, va litse sarakkeet K and N, paina hiiren oikeasta painik-
keesta ja valitse "unhide".

Maximal working time (Maksimityöaika) - Pisin sal littu
käytössäoloaika tunteina, joka on sallittu kyseiselle ajoneu-
volle. Tämä koostuu ajoajasta, las taus- ja pur kuajasta sekä
odotusajasta. Oletusa setuksena tämä sa rake on piilotettu.
Tuodaksesi sarakkeen esiin, va litse sa rakkeet K and N, paina
hiiren oikeasta painikkeesta ja valitse "unhide".

For vehicle Pickup (ajoneuvon lähtöpiste)

Address (Osoi te) – Kadun nimi ja talonumero. Jos käytetään
koordinaatteja, tähän voi kirjoittaa ”(no)”. Jos tarkkaa osoi-
tetta ei ole saatavilla, voit kirjoittaa "(no)", mikäli kaupunki
tai postinumero on tiedossa.

Postal code (Postinumero) - Si jainnin pos tinumero. Jos
käytetään koordinaatteja, tähän voi kir joittaa ”(no)”.

City (Paikkakunta) - Paikkakunta, jossa sijainti on. Jos
käytetään koordinaatteja, tähän voi kir joittaa ”(no)”.

Count ry (Maa) – Maan nimi. Huomaa, että tällä hetkellä so-
vellus hyväksyy osoitteita tai koordinaatteja Suomes sa, Sak-
sassa ja Norjassa. Tšekin ta savalta on myös tuettuna, mutta
vain koordinaateilla. Jos käytetään koordinaatteja, tähän voi
kirjoittaa ”(no)”. Huom! Maan nimi on kir joitettava englan-

Tasks (Tilaukset)
Merkintäta pojen säännöt samat kuin ajoneuvolla.

Order ID / description (Tilauksen tunniste / ku vaus) –
Käytä kuvaavaa tunnus ta omaa viittausta varten

Info 1 / Info 2 / Info 3 / Info 4 - Tekstikent tiä omia muis tiin-
panoja varten.

Amount (in units of ca pacity 1) / Amount (in units of ca-
paci ty 2) / Amount (in units of capacity 3) (Määrät eri ka -
pasiteeteissa) – esim. kuormalavojen määrä, ti lauk sen ko ko-
naismas sa ja tilauk sen ko konaistilavuus. Kapasitee tit ovat
toisistaan riippumattomia.
Task priority (Tilauksen tärkeysaste) - Tilauk sen suhteelli-
nen tärkeysaste. Normaalis ti optimointi pai not taa ka pasi-
teetiltaan suu rempia ti lauk sia, mutta antamalla ti lauk sille eri
tärkeysasteita, pienempiä ti lauk sia voidaan painot taa nor-
maa lia enemmän. Suurempi luku tar koittaa tärkeämpää ti -
lausta.

Task Pic kup (tilauksen nouto)

Address (Osoite), Postal code (Postinumero), City (Paikka-
kunta), Country (Maa) – mistä tilaus noudetaan. Jos käytät
koor dinaatteja, tähän voi kirjoit taa ”(no)”.

Coordinate (La titude (N-S)), Coordinate (Longitude (W-E))
(koordinaatit) – va lin naista tietoa, ladatut tu lokset sisältävät
koor dinaatit

Service time (Palveluaika) – aika, joka on va rattu ti lauk sen
lastaamiseen noutopisteessä. Il moitetaan mi nuu teissa.
Stopping time (Pysähdysaika) – saapumisel le ja pois tumi-
selle varattu aika (esim. pysäköin tiin tar vit tava aika).
Käytetään laskennassa vain ker taalleen, kun useita noutoja
on peräkkäin samassa kohtees sa. Ilmoitetaan mi nuu teissa.

Start of time window (Aikaisintaan) – ai kai sin sallit tu aika
kohteeseen saa pumiseen. Muotoilu: pp. kk.vvvv tt:mm (teks -
timuodossa)

End of time win dow (Viimeistään) – myöhäisin sallit tu aika
saapua koh teeseen. Muotoilu: pp. kk.vvvv tt:mm (teks timuo-
dossa)

Task Delivery (tilauksen toimitus)

Address, Pos tal code, City, Country, Coordinate (La titude
(N-S)), Coor dinate (Longitude (W-E)) – mihin ti laus toi mite-
taan.

Service time (Palveluaika) – aika, joka on va rattu ti lauk sen
purkamiseen toimituspisteessä. Il moitetaan mi nuu teissa.
Stopping time (Pysähdysaika) – saapumisel le ja pois tumi-
selle varattu aika (esim. pysäköin tiin tar vit tava aika).
Käytetään laskennassa vain ker taalleen, kun useita noutoja
on peräkkäin samassa kohtees sa. Ilmoitetaan mi nuu teissa.

Start of time window (Aikaisintaan) – ai kai sin sallit tu aika
kohteeseen saa pumiseen. Muotoilu: pp. kk.vvvv tt:mm (teks -
timuodossa)

End of time win dow  (Viimeistään) – myöhäisin sal lit tu aika
saapua koh teeseen. Muotoilu: pp. kk.vvvv tt:mm (teks timuo-
dossa)

Incompatible vehicle types (Yhteensopimat tomat ajo neu-
votyypit) – ajoneuvotyy pit, jotka eivät so vellu ky sei seen toi -
mitukseen. Jos kysei nen ra joi te on kuljetuksen kan nalta
olennainen, yhteensopimattomien ajoneuvotyyppien tulee
olla joitain "Type of Ve hicle"-sa rak keessa määriteltyjä ajo -
neuvotyyppejä. Jos käytät useam paa tyyppiä, erota ne toi-
sistaan pilkulla.

Compatible vehicle types (Yhteensopivat ajoneuvotyypit)
- ainoat ajoneuvotyy pit, jotka soveltuvat kysei seen toi mituk-
seen. Tämä rajoit taa optimointia käyttämään vain määri tel-
tyjä ajoneuvotyyppejä kysei sen tilauk sen palvelemiseen.
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niksi (Suomi = Finland).

Coor dinate (Latitude (N-S)) – Leveys piirikoor dinaatti WGS
84 muodossa, vaihtoehtoisesti ”(no)”, jos käytetään osoite-
tietoja. Optimoinnin jälkeen tulos tiedosto sisältää osoitteen
lisäksi koordinaatit.

Coor dinate (Longitude (W-E)) – Pituus piirikoor dinaatti
WGS 84 muo dossa, kuten leveys piiri.

For Vehicle Delivery (ajoneu von pääte piste)

Address, Pos tal code, City, Count ry, Coordinate (Latitude
(N-S)), Coor dinate (Longitude (W-E)), kuten ajoneuvon nou-
dossa.

Vehicle availability (Ajoneu vo käytettävissä)

Start of Time Window (Ai kaisin taan) – aikaisin aika, jolloin
ajoneuvon voi noutaa annetus ta osoitteesta. Muotoilu: pp.
kk.vvvv tt:mm (tekstimuodossa)

End of Time Win dow (Vii meistään) – myöhäisin mahdolli-
nen aika, jol loin ajoneuvo pitää pa lauttaa an nettuun osoit-
teeseen. Muotoilu: pp.kk.vvvv tt:mm (teks timuodossa)

Activity state (Aktiivisuus) - Ajoneuvon aktiivisuus kertoo,
voidaan ko sitä käyttää optimoinnis sa. Käyttämällä "Inacti-
ve"-arvoa, ajoneuvot näytetään kartalla harmailla pis teillä
eikä niille osoi teta tilauksia optimoinnis sa. Käytä arvoja "Ac-
tive" tai "(no)", mikäli ky seistä ajo neuvoa saa käyttää opti-
moinnissa.

Can be relocated? (Si jainti vaih dettavissa) - Kirjoita "End",
jos ajoneuvon päätepis te on vaih dettavissa minkä tahansa
muun ajoneuvon päätepis teeksi. Jos osoitetta ei voi vaihtaa,
kirjoita "(no)" tai "None". Tätä toiminnallisuutta käytetään,
jos käytössä on usei ta ajoneuvojen päätepis teitä ja on mah-
dol lista toimit taa ajoneuvo vaihtoehtoiseen osoitteeseen,
mikäli se tehostaa reit tejä.

Huom! Jos depot-välilehdelle on määritelty varikkoja, käytetään
vaihtoehtoisena päätepisteenä varikkojen sijainteja.

Pickup confidence (Nouto-osoitteen var muus)- Optimoin-
nin jälkeen la datussa tulos tiedostos sa tämä numero kertoo,
kuinka suurel la varmuudella nouto-osoit teen geo koodaus
onnistui.

Delivery confidence (Toimitusosoit teen var muus) - Opti-
moinnin jälkeen ladatus sa tulos tiedostos sa tämä numero
kertoo, kuinka suurella varmuudella toimitusosoitteen geo-
koodaus onnistui.

Changed columns (Muutetut sarakkeet) - Optimoinnin
jälkeen ladatussa tulostiedostos sa tämä sarake kertoo,
minkä sarakkeiden tietoja muo kattiin käyttöliittymässä.

Käytä pilkkua erottaaksesi ajo neuvotyy pit, jos tilauk sel le on
useampia sallit tuja ajo neuvotyyppejä.

Huom! Yhdellä ti lauk sel la voi käyttää vain yhtä ajo neuvoyhteen-
sopivuusrajoitetta kerrallaan: joko yhteensopimattomia tai yh -
teensopivia ajoneuvotyyppejä. Käytä yhteensopimattomia ajo-
neuvotyyppejä, kun tilauk sen palvelemiseen on vain yksi tai
vähän yhteensopimattomia ajoneuvotyyppejä. Käytä yhteensopi-
via ajoneuvotyyppejä, kun on vain yksi tai vähän ajoneuvotyyp-
pejä, jotka soveltuvat tilauk sen palvelemiseen.

Incompatible depot types (Yh teensopimat tomat varikko-
tyypit) – va rikkotyy pit, jotka eivät so vellu ky sei seen tilauk -
seen (nouto tai toimitus). Jos ky sei nen rajoi te on kuljetuksen
kannalta olennainen, yh teensopimattomien va rikkotyyppien
tulee olla joitain "Type of depot"-sarak keessa määriteltyjä
varikkotyyppejä. Jos käytät useam paa tyyppiä, erota ne toi-
sistaan pilkulla.

Compatible vehicle types (Yhteensopivat ajoneuvotyypit)
- ainoat varikkotyy pit, jotka soveltuvat kysei seen toi mituk-
seen (nouto tai toimitus). Tämä rajoit taa optimointia
käyttämään vain määriteltyjä varikkotyyppejä kysei sen ti-
lauksen pal velemiseen. Jos käytät useam paa tyyppiä, erota
ne toi sistaan pil kulla.

Huom! Yhdellä ti lauk sel la voi käyttää vain yhtä varikkoyhteenso-
pivuus rajoitetta (yh teensopiva tai yh teensopimaton).

Activity state (Aktiivisuus) - Ajoneuvon aktii visuus kertoo,
voidaanko sitä käyttää op timoinnissa. Käyttämällä "Inac ti-
ve"-ar voa, ajo neuvot näytetään kar talla har mailla pisteillä
eikä niille osoiteta ti lauk sia op timoinnissa. Käytä ar voja "Ac-
tive" tai "(no)", mikäli kyseistä ajoneuvoa saa käyttää opti-
moinnis sa.

Can be re loca ted? (Sijainti vaihdettavissa?) - Kir joi ta "Pic -
kup", jos vaihtoehtoista nouto-osoitetta voi käyttää. Vaih-
toehtoisina osoitteina käytetään ajoneuvojen pääte pisteitä.
Kirjoita "De livery", jos vaih toehtoista toimitusosoitetta voi
käyttää. Jos kumpikaan ei ole mah dollis ta, kir joi ta "(no)" tai
"None". Huom! "Pickup" ja "Delivery" arvoja ei voi käyttää
samanaikaisesti yhdessä tie dostossa.

Huom! Jos depot-väli leh delle on määri telty va rikkoja, käytetään
vaihtoehtoisena osoittee na varikkojen sijainteja.

Previous plan (Aiempi suunnitelma ) Aiempi suunnitelma Op ti-
moinnin jälkeen, kun Excel-tiedosto on ladattu NFleetistä, ajo -
suunnitelma on listattu näissä sa rak keissa. Tämän tiedon voi
myös ladata alkutie tona, esim. vakioreittien tie dot.

Vehicle ID/ Name (Ajo neuvon tun niste) - Sen ajo neuvon
nimi / rekisterinumero joka pal velee kysei sen tilauk sen.
Huom! Aikaisemmassa versios sa "Vehicle ID/Name" oli ajo-
neuvon järjes tysnumero. Tämä tarkoittaa, ettei vanhat
Excel-tie dostot toimi so velluksessa ilman muutoksia.

Sequence number of pickup / delivery (Noudon / Toimi-
tuksen järjestysnumero) – nämä muodostavat järjes tyksen,
joissa koh teissa käydään kyseessä olevan ajo neuvon koh-
dalla. Ve hicle ID on määriteltävä yk siselit teisesti. Samaa nu -
meroa voi käyttää useal le ta pah tumalle osoit taakseen, että
kyseiset tapahtumat tulee suorittaa peräkkäin, mutta tällöin
tapahtumien sisäinen järjes tys ei ole taat tu.

Is locked? (Lukossa?) - Tilauk sen nouto ja toimitus voi daan
lukita paikalleen. Hyväksytyt arvot ovat "(no)", "Pic kup"
(nouto), "Both" (molemmat) ja "vehicle" (ajo neuvo). Vas taa -
vat "Sequence number" ja "Ve hicle Id" on ol tava määritelty.
Lukitseminen tarkoittaa, ettei optimointi ota lukittuja pis-
teitä mukaan las kentaan, paitsi jos "vehicle" -ar voa
käytetään.

Jos esimerkiksi viimeisen lu kitun ti lauk sen järjestysnumero
on 7, kaikki tilauk set, joiden järjes tysnumero on 7 tai pie-
nempi, ovat lukittuna. Tässä ta pauksessa uudelleenopti-
moinnin seurauk sena lu kittujen tilausten suunnitelma ei
muutu, mutta lu kitsemattomat tilauk set op timoidaan uu del-
leen.

Käytettäessä "ve hicle"-arvoa, tilauk set lukittuvat kysei sel le
ajoneuvolle, mutta optimointilas kenta voi päättää niiden
järjestyksen ja lisätä muita ti lauk sia ajo neuvolle.

Actual time of pic kup / delivery (To teutunut nouto-/toimi-
tusaika) - Nouto tai toi mitus voi vat olla määrätty tar kasti
tietylle alkamisajalle. Tämä lukitsee tehtävän kysei seen ajo -
neuvoon ja asettaa saapumisajan määritellyn laiseksi.
(Huom! Asettamalla aika ristiriitaan muiden aikojen suh teen,
esim. saapumisajat väärässä järjes tyksessä järjestysnume-
roiden suhteen, saattaa optimointi käyttäytyä arvaamatto-

 



masti) Vehicle Id ja Sequence num ber pitää olla yk siselit tei-
sesti määritelty.

Pickup confidence, de livery confidence, chan ged columns -
kuten ajoneuvoilla.

Depots (varikot)

Merkintäta pojen säännöt samat kuin muilla tie doilla.

Depot name (Varikon nimi) – Käytä ku vaavaa tunnusta omaa viittausta varten

Depot type (Va rikon tyyppi) – Käytetään mah dollisten yhteensopimattomuuksien määrittämi seen, täytä tähän va lin tasi mukai -
nen varikkotyyppi. Nimessä voi käyttää aakkosia, numeroita, ala viivaa ja väliviivaa.

Info 1 - tekstikenttä omia muistiinpanoja varten

Capacity 1 / Capacity 2 / Capaci ty 3 (Kapasiteetit 1-3) – Kolmea samanaikaista kapasiteet tia voi daan käyttää, esim. kuormala-
vojen lukumäärä, kuorman maksimimas sa, maksimitilavuus. Yksiköiden tulee olla kokonaislukuja – käytä tar vit taessa kerroin ta
(esim. ei 2,34 vaan 234). Näiden tulee olla ver tailukelpoisia kul jetustehtäville ja ajo neuvoille määritetyille kapasiteeteille.

Address (Osoi te) – Kadun nimi ja talonumero. Jos käytetään koordinaatteja, tähän voi kirjoit taa ”(no)”. Jos tarkkaa osoi tetta ei ole
saatavilla, voit kir joittaa "(no)", mikäli kaupunki tai pos tinumero on tie dossa.

Postal code (Postinumero) - Si jainnin pos tinumero. Jos käytetään koor dinaatteja, tähän voi kirjoit taa ”(no)”.

City (Paikkakunta) - Paikkakunta, jossa sijainti on. Jos käytetään koor dinaatteja, tähän voi kirjoit taa ”(no)”.

Count ry (Maa) – Maan nimi. Huomaa, että tällä hetkellä sovellus hyväksyy osoit teita tai koordinaat teja Suomessa, Saksassa ja
Norjassa. Tšekin tasavalta on myös tuettuna, mutta vain koordinaateilla. Jos käytetään koordinaat teja, tähän voi kirjoit taa ”(no)”.
Huom! Maan nimi on kirjoitettava englanniksi (Suomi = Finland).

Coor dinate (Latitude (N-S)) – Leveys piirikoor dinaatti WGS 84 muodossa, vaihtoeh toisesti ”(no)”, jos käytetään osoi tetie toja. Op-
timoinnin jälkeen tulostiedosto sisältää osoitteen lisäksi koor dinaatit.

Coor dinate (Longitude (W-E)) – Pituus piirikoor dinaatti WGS 84 muodossa, kuten leveyspiiri.

Stopping time (Pysähdysaika) - Pysähdysaika kyseisellä va rikolla mi nuutteina. Mikäli tilauk sen ja va rikon pysähdysajat eivät ole
yhtä suuret, käytetään op timoinnis sa suurempaa arvoa.

Confidence (osoit teen var muus)- Optimoinnin jälkeen ladatus sa tulos tiedostos sa tämä nu mero kertoo, kuinka suurella varmuu-
della nouto-osoitteen geokoodaus onnis tui.

Changed columns (Muutetut sarakkeet) - Optimoinnin jälkeen ladatus sa tulos tiedostossa tämä sa rake ker too, minkä sa rak kei -
den tietoja muokattiin käyttöliittymässä.

Resolution - Optimoinnin jälkeen ladatus sa tulostiedostos sa tämä sarake kertoo, miten geo koo daus tehtiin.

KULJETUSSUUNNITELMAN SYÖTTÄMINEN NFLEET-SO-
VELLUKSEEN

Lataa Excel-tiedosto valitsemal la "Import case" kirjauduttua si
sisään tai "Try NFleet" sovelluksen etusi vulla. Voit vaih toehtoi-
sesti ladata ajoneuvo- ja tilaustiedot eril lisinä CSV- tai TXT-tie -
dostona oi keassa formaatissa.

Lisätietoa tiedostoformaateista löytyy täältä: Headers (englan-
niksi).

Lataamisen jälkeen, tarkasta, kuinka NFleet hyväksyi tie dot.
Käytä ”List” (lista) näkymää ja tarkasta ”Tasks” (tilaukset) ja ”Ve-
hicles” (ajo neuvot). Ti lausten listanäkymä näyttää tilausten
nimet, kapasiteetit, nouto- ja toimitusosoitteet, palvelu- ja
pysähdy sajat sekä aikaikkunat. Ajoneuvojen listanäkymä näyttää
ajoneuvojen nimet, tyypit, kapasiteetit, kus tannukset sekä lähtö-
ja päätepisteiden aikaikkunat, osoitteet ja koor dinaatit. Voit tar-
kastaa pisteet kartal la yksittäin klikkaamal la "Map". Ajoneuvon
tai tilauksen nimeä klikkaamal la sivupalkki au keaa, jossa tietoja
voi muokata. Yksittäisen ajoneuvon reittiä voi tar kastella kartalla
klik kaamalla kyseisen ajoneuvon koh dalla lis tanäkymässä
"Route".

Punai nen korostus tiedoissa merkitsee ongelmaa. Tyypillisin on-
gelma on osoite, jota järjes telmä ei ole tunnis tanut. Nämä osoit-
teet sijoitetaan Suomessa Ahvenanmaan poh joispuolelle, Saksas-
sa luoteisrannikolle ja Norjassa etelärannikolle. Tehtävät, joi den
osoittei ta ei tunnistettu, merkataan kysymysmerkillä.

TIETOJEN MUOKKAAMINEN

Alkuperäisessä Excel-tie dostos sa voi korjata virheitä, muokata
tietoja ylei sesti, ja sitten ladata tie dosto uudelleen tai vaihtoeh-
toisesti tehdä muu tokset sovelluksen karttanäkymässä. Kart-
tanäkymässä tunnistamaton osoite mer kataan oranssilla kysy-
mysmerkillä kartal le. Voit va lita näkymään pelkästään tunnis ta-
mattomat osoitteet "layers"-pai nikkeen avul la karttanäkymän va -
sem masta yläkul masta (ks. Optimoitujen tulos ten visualisointi). 

Ajoneuvon alku- ja loppusijainnit ovat merkattu värillisellä pisa-
ral la ja suunnittelemattomien tilaus ten nouto- tai toi mitus pis teet
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punai sella pisaral la. Nuoli ylöspäin osoittaa noutoa, kun taas
nuoli alaspäin osoittaa toimitus ta.

Kun usei ta kohtei ta sijaitsee sa mas sa osoitteessa tai hyvin
lähekkäin, kohteet merkitään ympyrällä, joka näyttää koh teiden
lukumäärän. Ympyrän väri osoittaa kohteiden yhteismäärää.

Asetettaessa kursori kohteen päälle, näytölle ilmes tyy kohteen
avaintiedot. Oranssi ympyrä kohteen ympärillä osoittaa sen ole -
van toimituspiste - si nivihreä ympyrä osoittaa tilauksen nouto-
pisteen sijainnin. Painaes sa hiiren vasenta painiketta kohteen
yllä, sivun oikeaan laitaan avautuu sivupalkki, josta kohteen omi-
nai suuksia voi muokata.

Osoitteen kirjoi tusvirhe ai heut ti ongel man geokoodauksessa, joten
toimitusosoite merkattiin tunnistamattomaksi osoit teeksi. Klik kaa-
malla pi saraa si vupalkki avau tuu, jossa ilmoitetaan geokoodauksessa
ollut ongelma ja il moitetaan luku, joka kuvaa geokoodauksen onnistu-
misen luotettavuutta. 

Tässä tapauksessa toimitusosoite oli asetettu oikeaan paikkaan, ja
vaati vain vah vistuksen tal lentamalla osoite.

Valitsemal la koottujen koh teiden ympyrä hiiren va semmalla pai-
nikkeel la näkymä ensin lähentyy, ja toisel la painauksel la koo tut
kohteet näytetään ryhmitettyinä, mutta itsenäisinä kohteina.

SIVUPALKILLA MUOKKAAMINEN

Sivupalkki on tehokas työkalu, joka sisältää yhtei sen muokkaustoiminnon suun nitelman elementeille: tilauksille, ajoneuvoil le, varikoille ja reiteil-
le.

Aloit taminen
Tehdäksesi muokkauksia sivupalkilla, va litse mikä tahansa
tehtävä, reit ti tai ajoneuvo karttanäkymässä hii ren vasemmal la
painikkeel la. Valitessa tehtävä, sen tie dot la tautuvat ja sivupalkki
avautuu piakkoin.

Sivupalkki näkyy oikealla.

Yleinen toiminnallisuus

Sivupalkin vasem massa yläkul mas sa on neljä pai niketta. Pai nik-
keet ovat näky villä yllä olevassa kuvassa. Nämä pai nikkeet toi mi-
vat kai kissa resursseissa. Ylhäältä alaspäin, painikkeet ovat:

Hide (piilota), piilottaa sivupalkin (kohteen va litseminen tuo
sen takaisin).
Refresh (päivitä), päivittää tie dot huo mioimatta tehtyjä
muutoksia.
Save (tallenna), tallentaa teh dyt muu tokset, esim. tehtävän
tai uuden reitin
Focus (tar kenna), keskittää kartan tähän kohteeseen. Ti-
lausten koh dalla kartta siir tyy ti lauksen kohdalle, ja reittien
kanssa reitin alkuun.

Tilausten muokkaaminen
Tilauksenmuokkaus tukee eri muokkausominaisuuksia. Voit:

Vaihtaa osoit teen (Address)

Muuttaa kapasiteetteja (Capaci ties)

Muuttaa aikaik kunoita (Time win dows) ja muuttaa palve-

Reittien muokkaaminen
Muokataksesi reittiä, valit se haluamasi reit ti kar talla hii ren va -
semmal la painikkeella. Reit ti avautuu si vupalkkiin näyttäen kaik-
ki ti laukset listamuodossa.

Sivupalkin yläosa näyttää tiet tyjä toiminnan tun nuslukuja sekä rei-
tistä että sille osoi tetus ta ajoneuvos ta ja osoit taa värin, jolla reit ti on
kartalla. Valitse Map ajoneuvon nimen alta tarkastel laksesi reit tiä
itsenäisesti kartalla. List-painike avaa listanäkymän, josta löydät rei-
tistä lisätietoja.

Reittitapahtumien valinta

Voit valita listasta ta pah tuman painamalla sitä hii ren va semmalla
painikkeella, tai useamman ta pah tuman painamalla näppäimistön
control-painiketta poh jas sa ja va lit semalla haluamasi ta pah tu-
mat. Tarkastellaksesi yhtä ti lausta tar kemmin tai muuttaaksesi
sitä, klillaa "i"-pai niketta nuolipainikkei den vie ressä. Nou dot ovat
korostettu sinivihreällä värillä, ja toimitukset orans silla värillä.

Huomaa: Kun va lit set reittitapah tuman, listanäkymässä auto-
maattisesti valitaan myös tapah tumapari eli nouto tai toimitus.
Valitessasi toi mituksen, nouto valitaan automaattisesti, ja sama
toisinpäin, jot tei näitä tapah tumia käsi tellä itsenäisesti.

 



luaikaa (Service time) ja pysähdy saikaa (Stop ping time).

Muuttaa tilauksen tärkeyttä (Prio rity)

Tilauksen osoit teen muuttaminen

Vaihtaaksesi osoi tetta, sivupalkin ensimmäinen ele mentti
näyttää teks tikentän, johon voit kir joittaa uuden osoitteen. Kir-
joita osoite, ja osoitetietokanta auttaa sinua etsimään oikean si -
jainnin.

Osoitepalkki näyttää sekä osoitteen että koordinaatit.

”Jyväskyläntien” et simistä Kaus tisis sa. Käyttäjä alkoi kirjoittamaan
”Jyväskylä” löytääkseen kohteen, mutta löysi sen väärästä kaupunkis-
ta – Kangasniemeltä.

Aloittaessa kirjoit tamaan oikeaa kau punkia, oikea osoi te löytyi.

Enterin pai namisen jälkeen kohteen karttapis te siirtyy oi keaan paik-
kaan jääden keltaiseksi kysymysmer kiksi. Tämä tar koittaa, että siir-
toa ei ole vah vistet tu, ja se tulee tal lentaa tullakseen vah vistetuksi
uudeksi sijainniksi.

Karttapisteen sijainti vahvistetaan tallentamal la, jol loin piste muut-
tuu punaiseksi, kuten alla.

Tilauksen tärkeysas teen muuttaminen

Voit muuttaa tilauksen tärkey sastetta an tamal la haluamasi arvo
kenttään ja va litsemalla Save (tal lenna). Huo maa, että suurempi
arvo tarkoittaa suurempaa tärkeysastetta.

Tilauksen kapasiteet tien muuttaminen

Muuttaksesi kapasiteetteja, valitse oikea arvo kai kille kol melle
kapasiteetille ja va litse Save (tal lenna).

Tilausten siirtäminen ja pois taminen

"Move to"-pai nikkeella (ks. kuva yläpuo lella) voit siirtää va litut
tilaukset toiselle ajo neuvolle. "Remove from"-painikkeella voit
poistaa tilauksen tältä ajoneuvolta.

Tarpeelliset muutokset tehtyäsi, valit se Save ottaaksesi muutok-
set käyttöön.

Järjestyksen muuttaminen
Tilausten järjes tyksen muut taminen rei tillä voidaan tehdä kah -
della tapaa: raahaa ja ti puta tilauk sia ylös tai alas hiirelläsi tai
käytä nuolipainikkeita siirtääksesi ti lausta ylös- tai alaspäin. Toi-
mituksen voi siirtää no peasti lis tan vii meiseksi pai namalla "shift"-
näppäintä poh jassa painaessa nuo lipainiketta. Nou dot voi puo-
lestaan siirtää aivan lis tan al kuun.

Nuolien avulla voit nopeasti siirtää ti lauksia ylös tai alas. Nuo lien
näkymä riippuu siitä, onko siir to sal littu. Yllä tehtävää #4 ei voi
siirtää alas, koska sen toimitus on juuri sen alla, ja samaten #5 ei voi
siirtää ylös, koska sen nouto on edeltävä tapahtuma.

Voit raahata ja ti puttaa reittitapahtumia hiirelläsi. Koska on ole mas-
sa tiettyjä rajoitteita siirtojen suhteen, punainen viiva aut taa osoitta-
malla siir ron sal litut rajat.

Punainen viiva osoittaa, ettei tehtävää #5 (toimitus) voi siirtää
tehtävää #4 (nouto) aiemmaksi. Vihreät ja orans sit palkit vasemmas-
sa laidassa osoit taa, onko kyseessä nouto vai toimitus (vihreä =
nouto, oranssi = toimitus).

Reitin tallentaminen

Kun teet muutoksia reittiin, kart ta uudelleen piirtää rei tin
käyttäen suoria viivoja näyttääkseen ta pah tuneet muutokset pa -
remmin. Kun olet tyy tyväinen reit tijärjestykseen, va lit se Save tal -
lentaaksesi muutokset. So vellus laskee tämän jälkeen reitit uu -
delleen toivotun järjestyksen poh jalta ja muokkaa pal veluajat.

Toteuttamiskelvottomuuksien kanssa toimiminen

Tilausten siirtämisien tai uu delleen järjes telyn seurauk sena, jokin
reitti saattaa muuttua toteuttamiskelvottomaksi. Tämä voi tar-
koittaa useita asioita:

tilauksen ai kaikkuna ei to teudu
kapasiteetit ylittyy
tilaus on osoitettu yhteensopimattomalle ajo neuvotyy pille

Toteuttamiskelvottomuus osoitetaan useal la tapaa. Ylhäällä, ajo-
neuvon nimen alla näytetään mahdollinen to teuttamiskel votto-

 



Aikaikkunoiden ja palveluai kojen muokkaaminen

Muokataksesi aikaik kunoita, vedä palkeis ta oikealle tai vasem-
malle säätääksesi ai kaikkunaa. Alla oleva teksti näyttää aikaikku-
nan pituuden pyöristettynä ja ai kaikkunan tarkan alku- ja loppua-
jan.

Muokataksesi palvelu- ja pysähdy saikoja, valikot käyttäytyvät
kuten kapasiteet tien kanssa – ne sallivat vain numee ris ta tie toa.
Halutessasi lisätä se kunteja, käytä minuutin murto-osia (esim.
0.5 on 30 sekuntia). Huomaa, että de simaa lierottimena on
käytettävä pis tettä.

Muokattuasi tietoja, tallenna muutokset va litsemal la Save.

Tilausparin (nouto/toimitus) muokkaaminen

Pääset muokkaamaan si vupalkissa avattuna ole van tilauksen
paria (nouto/toi mitus) si vupalkin ala laidas ta. Pai namalla "Edit" -
painiketta, kyseinen kohde latautuu sivupalkkiin muokattavaksi.
"Show" -painike keskittää kar tan kyseiseen kohteeseen.

Tilauksen sijoittaminen ajoneuvolle
Painamalla "Move to"-painiketta voit va lita, mille ajoneuvolle ha-
luat tilauksen sijoittaa. Kun olet valinnut tilauksen, se siirtyy ko-
konai suudessaan va litsemal lesi ajoneuvolle. Ti laukset avautuvat
reit tinäkymässä, joka on ku vail tu seu raavassa osios sa. Klikkaa
"Save" tallentaaksesi muutoksen.

muus sekä niiden lukumäärä. Yksittäisten reitin osien ol les sa to -
teuttamiskelvottomia, ne muut tuvat pu naiseksi ja niitä edeltää
varoitus symboli .

Yllä rei tin osat #8, #9 ja #10 ovat mer kitty toteut tamiskelvottomik-
si.

Ajoneuvojen muokkaaminen
Voit muo kata ajoneuvotie toja valit semalla muokattava ajoneuvo
hiiren vasemmal la painikkeella karttanäkymässä. Voit muo kata:

Nouto- ja toi mitusosoitteita

Kapasiteet teja

Aikaikkunoi ta ja työai koja

Kustannuksia

Muokkaamisominaisuu det toi mivat samoin kuin ti lausten muok-
kaamisessa. Huomaa, että desimaalierottimena tulee käyttää pis -
tettä.

Varik kojen muokkaaminen
Voit muo kata varikkojen tie toja valit semalla ensin varikkojen
karttanäkymän ja sen jälkeen klik kaa malla varikon kuvaa kartalla.
Voit muo kata:

Sijainteja

Tyyppejä

Kapasiteetteja

Tilausryhmän muok kaaminen

Valitsemalla ryhmän tilauksia karttanäkymässä ennen optimointia, voit muokata niitä samanaikai sesti. Klikkaa malla hii ren va semmalla
painikkeel la mihin tahansa kart tanäkymässä, aktivoituu ryhmäva lintatoiminnallisuus. Valit se ti lauk set, joita haluat muo kata,
piirtämällä nelikulmio ky seisten ti lausten ympärille ja va pauttamal la painikkeen, kun ky sei set ti lauk set ovat ne likulmion sisällä. Tämän
jälkeen sivupalkki avautuu automaattisesti.

Jos va litsit useamman tilauk sen kuin oli tarkoitus, voit pois taa ne
tilausryhmästä si vupalkissa. Tilausryhmän tilauk set ovat lis tattu-
na si vupalkin alaosassa. Klikkaa malla "x" ti lauk sen oikealta puo -
lelta voit pois taa tilauk sia tilausryhmästä.

Kun olet valinnut tilausryhmän voit muokata:

Tärkeysastetta

Aktiivisuutta

Yhteensopivuuksia

Tallenna tekemäsi muutokset valit semalla "save".

 



TILAUSTEN JA AJONEUVOJEN LISÄÄMINEN

Voit lisätä suunnitelmaan uusia ajo neuvoja ja ti lauk sia avaa malla
"Settings"-painikkeen va semmalla puolella olevan alas vetovali-
kon käyttöliit tymän oi keas ta yläkulmasta. Va lit se "Add a new ve -
hicle" tai "Add a new task".

Ajo neuvon lisääminen
Valittua si "Add a new ve hicle" uusi ik kuna au keaa. Kysei sessä ik -
kunassa annetaan ajo neuvolle seuraavia tie toja:

Name (Nimi)

Info - tekstikenttä omia muistiinpanoja varten

Type (Tyyppi) - esim. "kuor ma-au to". Käytetään yhteensopi-
vuuksia määri teltäessä.

Start location (lähtöpiste) - oletussijaintina käytetään kart -
tanäkymäsi kes kipistettä

Vihje: voit koh dentaa kartan oikeaan pis tee seen ennen ajoneu-
von lisäämistä

End location (päätepiste) - oletussijaintina käytetään kart -
tanäkymäsi kes kipistettä

Capacities (kapasitee tit) - ole tuskapasiteet tina käytetään
arvoa 1

Valitse "Create" lisätäksesi ajo neuvon. Kysei sen ajoneuvon sivu-
palkki avau tuu automaattisesti, jossa voit muokata aikaikkunoita,
työ- ja ajoaikoja sekä kustannuk sia. Ole tusai kaikkunana
käytetään ajoneuvon lisäämis hetkeä + 8 tun tia.

Tilauksen lisääminen
Valittua si "Add a new task" uusi ikkuna au keaa. Kysei sessä ik ku-
nassa an netaan tilauk sel le seuraavia tie toja:

Name (Nimi)

Additional Info - tekstikenttä omia muistiinpanoja varten

Pickup location (noutopiste) - oletussijaintina käytetään
karttanäkymäsi kes kipistettä

Pickup time win dow (nou toaikaikkuna) - oletuksena
käytetään tilauk sen lisäämi sajan koh taa + 2 tuntia (muotoilu:
vvvv-kk-pp tt:mm:ss)

Delivery location (toi mituspiste) - oletussijaintina käytetään
karttanäkymäsi kes kipistettä

Delivery time win dow (toimitusai kaikkuna) - oletuksena
käytetään tilauk sen lisäämi sajan koh taa + 2 tuntia (muotoilu:
vvvv-kk-pp tt:mm:ss)

Valitse "Create" lisätäksesi ti lauk sen. Kysei sen tilauk sen sivu-
palkki avau tuu automaattisesti, jossa voit muokata tärkeysastet-
ta, kapasiteetteja, pal veluaikaa ja pysähdysai kaa. Oletuskapasi-
teettina käytetään arvoa 1.

OPTIMOINTI

Ennen optimointia, valitse ajoneuvon maksiminopeus ja nopeuskerroin Settings-pai nikkeen va likos ta, jos et ole an tanut kysei siä arvo-
ja sovellukseen lataamassasi tie dostos sa. Muuttaes sasi nopeuskerrointa las kennallisten no peuk sien tau lukko avautuu si vupalkkiin.
Taulukko näyttää laskennassa käytettävät keskinopeudet eri nopeus rajoitusalueilla.

Voit jättää ti lauksia tai ajoneuvoja optimoinnin ul kopuolelle painamal la "Alt"-näppäintä pohjas sa ja klikkaa malla kartanäkymässä ti-
lausta tai ajoneuvoa. Kyseinen karttapisara muuttuu har maaksi osoittaen, että tilaus tai ajo neuvo ei ole aktii vinen eikä sitä tulla ot ta-
maan huo mioon optimoinnis sa. Huomaa, että tämä tulee tehdä ennen op timointia. Jos olet jo op timoinut reitit, mutta ha luat jättää tie-
tyt ti laukset tai ajoneuvot suunnitelman ul kopuolelle, voit joko (1) la data lähtötie doston uudestaan sisään; (2) poistaa kysei set ti lauk -
set ajoneuvoilta, tallentaa muutokset, jonka jälkeen tehdä aikaisemmin mainittu va linta ja optimoida reitit uu delleen tai (3) va lita "clear
all rou tes" Settings-painikkeen va semmal la puolella ole vasta alasvetovalikosta, tehdä aiemmin mai nitun va lin nan ja optimoida reitit
uudestaan.

 



Samojen tie tojen uudelleenoptimointi voi tuottaa saman tuloksen tai samankaltaisen tu loksen hiu kan eri yksityiskoh dilla. Tämä johtuu
metaheuristisesta optimointitavasta, joka käytännössä ko keilee valtavan määrän eri laisia kuormien ja reit tien yh distelmiä ja mittaa tu-
lokset. Tämä on toteutettu käyttäen päämäärää, joka ta voittelee te hokasta ja käyttökelpois ta suun nitelmaa.

Suorittaaksesi optimoinnin, valitse “Optimize". Optimoinnin edistyminen on näky villä, ja suo ritus voi daan kes-
keyttää tarvittaessa.

OPTIMOITUJEN TU LOSTEN TARKASTELU

Optimoinnin tulokset voi daan näyttää kartalla joko suorilla viivoilla ("Simplified") tai teiden mu kai -
sesti ("Actual"). Valinta voidaan tehdä Layers-pai nikkeella karttanäkymän va semmas sa yläkulmas-
sa. Layers- ja sub-layers -painikkeiden avul la voit myös va lita, mitkä karttapisarat ovat näkyvissä ja
miten ne ovat väri koodattu. Voit esimerkiksi piilottaa kaikki pisarat tai katsoa vain tunnistamatto-
mia osoittei ta.

Suunnitel man listanäkymä näyttää ajolistat ja tunnuslukuja koko suunnitelmal le sekä yk sittäisil le
ajoneuvoille. Valitse ”Details” (yksityis kohdat) nähdäksesi ajoneuvon lastausasteen ja ajankäytön
jakautumisen. "Plan summary" näyttää seuraavia tun nuslukuja koko suunnitelmalle:

Vehicles used - suunnitelmas sa käyte tyt ajo neuvot / käytettävissä ole vat ajoneuvot

Unplanned - ti lausten lukumäärä, jotka eivät mahtuneet suun nitelmaan

Planned - palveltujen tilausten lukumäärä

Cost - suunnitel man kokonaiskustannukset, laskettu annetuis ta arvoista (kiin teät kus tannuk -
set sekä kilometri- ja tuntikustannukset)

Work time used - suunnitelman ko konaistyöaika

Driven - suunnitelman kokonaismatka 

Interval - keskimääräinen etäisyys tehtävien (noudot & toi mitukset) välillä

Average highest load - keskiarvo ajoneuvojen suurimmas ta täyttöasteesta reitin aikana

Total capacity served - kul jetettujen tilausten kokonaismäärä / kaikkien tilausten koko-
naismäärä (kapasiteetti 1)

Driving with cargo - työaika, joka käytetään kuor man kanssa ajamiseen

Driving empty - työaika, joka käytetään ajamiseen ilman kuormaa

Loading - työaika, joka käytetään palvelu- ja pysähdysaikoihin.

Waiting - työaika, joka käytetään ai kaikkunoiden aukeamisen odottamiseen.

Yksittäisten reittien näkymä
Tarkastel laksesi yksittäistä reit tiä, valitse "Map" ajoneuvon nimen alta sivupalkista reitin la taa mi-
sen jälkeen (katso Sivupalkilla muokkaaminen). Tämä tuo esiin yhden ajoneuvon näkymän. Pa latak-
sesi takaisin paina selaimesi "takaisin" painiketta.

TULOSTEN LA TAAMINEN JA UUDELLEENSYÖTTÄMINEN

Optimointi tulokset voi ladata Excel-tie dostos sa ”Download”-
painikkeel la. Tiedosto sisältää samat ajoneuvo-, tilaus- ja va rik-
kotaulukot kuin alkuperäinen syötetty tiedosto. Jos tietoja on
muutettu sovelluksessa, muutetut tie dot ovat ko rostettu punai-
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sella. Lisäksi tiedosto sisältää ajoneuvojen reitit ja useita tunnus-
lukuja suunnitel masta.

Voit ladata tiedostot myös pakatus sa tie dostos sa, joka sisältää
neljä eril listä CSV-tie dostoa: sche dule (aikataulut), tasks (ti lauk-
set), vehicles (ajoneuvot) ja depots (va rikot).

Huomaa, että tiedosto voidaan myös syöttää uudelleen sovelluk-
seen sisään. Tie toja voi myös tarvittaes sa muokata ennen
syöttämistä. Tämä yksinkertainen mekanis mi sallii eri laisten
mahdol lisuuksien analyysin.

Vihje: Käytettäessä systemaattista nimeämistä Excel-tie dostois-
sa (sekä syötetyissä että la datuissa), voit helposti hallita ja ana ly-
soida saman suunnitelman eri vaih toehtoja.

TOIVOMME ETTÄ PIDÄTTE NFLEET SOVELLUKSEN
KÄYTÖSTÄ!

Jos teillä on ky syttävää tai palautetta, voit te ottaa mei hin yh teyttä lähettämällä sähköpostia osoit tee seen support@nfleet.fi.
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