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NFLEET-SOVELLUKSEN KÄYTTÖOHJE - JOHDANTO
NFleet-sovellus on helppokäyttöinen työkalu kuljetusten suunnitteluun. Se tarjoaa käyttöliittymän kuljetustilausten ja -suunnitelmien tarkasteluun ja muokkaamiseen. NFleet-sovellus ei sisällä kokonaisen kuljetustenhallintajärjestelmän kaikkia ominaisuuksia, vaan se voidaan integroida osaksi olemassa olevaa kokonaisuutta. Lisätietoja integraatiosta löytyy kehittäjät-sivultamme. Huomaa, että NFleet optimoinnin käyttö vaatii kuukausittaisen tilauksen. Lisätietoja kuukausitilauksesta hinnoittelusivulla.

Mikä NFleet on?

Mitä NFleet tukee?

NFleet on pilvipalvelu kuljetusten suunnitteluun, johon
päästään ohjelmointirajapinnan kautta internetissä. NFleet-sovellus on web-käyttöliittymä, joka käyttää optimointipalv elua
ohjelmointirajapinnan kautta.

NFleetillä voi tehdä suunnittelua eri aloille, esimerkiksi pakettikuljetuksiin, materiaalikuljetuksiin tai henkilökuljetuksiin.

NFleet-sovellus on yksinkertainen, itsenäinen työkalu. Sovellukseen syötetään Excel-tiedosto, ja se palauttaa tulokset Excel-tiedostona. Lisäksi tämä työkalu tarjoaa graafisen käyttöliittymän
suunnitelman visualisointiin ja tietojen muokkaukseen.
Sisäänsyötetty Excel-tiedosto sisältää alkuperäiset tilaus- ja ajoneuvotiedot. Käytön aikana järjestelmän tiedot voi tallentaa toiseen Excel-tiedostoon. Uusi tiedosto sisältää esimerkiksi:
mahdollisesti muokatut tilaustiedot (kuten osoitteen muutokset, aikaikkunat);
ajoneuvolista, joka sisältää ajoneuvojen yks ityiskohdat;
lastausyhteensopivuussäännöt ja muut suunnittelurajoitteet; ja
optimointitulokset – reitit, aikataulut ja tunnuslukuja.

NFleet-optimointi etsii optimaalisen ratkaisun ongelmaan, jossa
useita kuljetustilauksia jaetaan ajoneuvoryhmälle siten, että jokaisen ajoneuvon reitti on mahdollisimman tehokas.
Optimointiin syötetään sisään kuljetustilaukset, ajoneuvoryhmän ominaisuudet ja säännöt, joita tulee noudattaa. Optimointitulokset koostuvat ajoneuvokohtaisista lastausohjeista,
reiteistä ja aikatauluista.
Kuljetussuunnittelu tapahtuu tieverkostossa, ja käytettävät karttatiedot tarjoaa OpenStreetMap.
NFleet-sovelluksen tämänhetkinen versio tukee strategista
suunnittelua. Tämä tarkoittaa kerran tehtävää kokonaisvaltaisen
kuljetussuunnitelman tekemistä, jossa ajoneuvoille annetaan
mahdollisimman monta tilausta, ja ajoreitit suunnitellaan yhdelle
määritetylle ajanjaksolle. Sovellus tukee myös yleistä kuljetusten suunnittelua ja mahdollistaa erilaisten skenaarioiden ja vertailujen luomista.

YKSITYISKOHTAINEN KÄYTTÖOHJE
Tämä käyttöohje läpikäy NFleet-sovelluksen peruskäytön. NFleet soveltuu kuljetustensuunnitteluun ja reitinoptimointiin. Sovellus
käyttää ajoneuvo- ja tilaustietoja, joiden perusteella se laskee kustannustehokkaat kuljetussuunnitelmat jakamalla kuljetustehtävät
ajoneuvoille.
Sisältö
Aloitus ja kirjautuminen
Uuden kuljetussuunnitelman luominen
Kuljetussuunnitelman syöttäminen NFleet-sovellukseen
Tietojen muokkaaminen
Sivupalkilla muokkaaminen
Tilausten ja ajoneuvojen lisääminen
Optimointi
Optimoitujen tulosten tarkastelu
Tulosten lataaminen ja uudelleensyöttäminen

ALOITUS JA KIRJAUTUMINEN
NFleet-sovellusta voidaan käytää osoitteesta app.nfleet.fi.
Voit käyttää NFleet-sovellusta anonyymisti – valitse "Try NFleet"
– luotuja tietoja ei säilytetä istunnon päätyttyä.
Voit myös luoda käyttäjätunnuksen. Luomalla käyttäjätunnuksen
ja kirjautumalla sisään, pääset käsiksi aikaisempien käyttökertojen kuljetussuunnitelmiin. Aikaisempien käyttökertojen suunnitelmat löytyvät sovelluksen aloituss ivulta kirjauduttasi sisään.
Pääset tarkastelemaan niitä klikkaamalla kartta- tai listakuvaa.
Aikaisemmat suunnitelmat voit nimetä uudelleen klikkaamalla
suunnitelman nimeä ja kirjoittamalla uuden. Mikäli et enää halua
säilyttää tiettyä suunnitelmaa, klikkaa kyseisen suunnitelman vasemmalla puolella olevaa laatikkoa ja valitse "Delete". Jos unohdat salas anasi, valitse "Login". Klikkaa "Forgot your password?"
ja seuraa ohjeita.
NFleet-sovellusta voi käyttää useassa ikkunassa samanaikaisesti.
Avaa web-sivu useaan välilehteen tai ikkunaan käyttääksesi samanaikaisia optimointisuorituksia ja visuaalisia tulosten vertailuja.

UUDEN KULJETUSSUUNNITELMAN LUOMINEN
Etusivulta on ladattavissa tyhjä Excel-tiedostopohja laskennassa tarvittaville tiedoille. Excel-tiedosto sisältää kolme välilehteä: Vehicles (ajoneuvot), Tasks (tilaukset) ja Depots (varikot). Välilehdillä olevat tiedot ovat selitetty alla. Jokaisen kentän tulee sisältää tietoa. Kirjoita "(no)" ilmaistaksesi tietoa, jota ei ole saatavilla.
Lisätietoja tiedostoformaateista löydät Headers-sivulta (englanniksi).

Vehicles (Ajoneuvot)

Tasks (Tilaukset)

Täytä tiedot huolellisesti käyttäen joko tekstiä tai kokonaislukuja
Excel-tietomuotona. Huomaa erityisesti, että päivämäärät tulee
syöttää tekstimuotoisena.

Merkintätapojen säännöt samat kuin ajoneuvolla.

Vehicle name / registration number (Ajoneuvon nimi / rekisterinumero) – käytä kuvaavaa nimeä, kuten rekisterinumeroa. Älä käytä välilyöntejä nimessä.
Type of Vehicle (Ajoneuvon tyyppi) – käytetään mahdollisten yhteensopimattomuuksien määrittämiseen, täytä tähän
valintasi mukainen ajoneuvotyyppi (tyypillisesti ”henkilöauto”, ”kuorma-auto”, ”pakettiauto” jne.). Nimessä voi
käyttää aakkosia, numeroita, alaviivaa ja väliviivaa.
Info 1 - tekstikenttä omia muistiinpanoja varten
Capacity 1 / Capacity 2 / Capacity 3 (Kapasiteetit 1-3) –
Kolmea samanaikaista kapas iteettia voidaan käyttää, esim.
kuormalavojen lukumäärä, kuorman maks imimassa, maks imitilavuus. Yksiköiden tulee olla kokonaislukuja – käytä tarvittaessa kerrointa (esim. ei 2,34 vaan 234). Näiden tulee
olla vertailukelpoisia kuljetustehtäville määritetyille kapasiteeteille.
Speed profile (Nopeusprofiili) - ajoneuvojen sallittu maks iminopeus. Kirjoitetaan muodossa "Max__Kmh", esim.
"Max80Kmh". Voit valita viidestä eri nopeusprofiilista: 40,
60, 80, 100 tai 120 km/h.
Speed coefficient (Nopeuskerroin) - Alentaaksesi ajoneuvojen laskennallista keskinopeutta, käytä arvoja, jotka ovat
alle 1. Laskennallisten nopeuksien taulukko löytyy sovelluksesta "Settings"-sivupalkista.
Huom! Tuemme tällä hetkellä vain yhtä nopeusprofiilia ja nopeuskerrointa laskentatapausta kohden eli ne tulee olla samat
kaikilla laskentatapauksen ajoneuvoilla.
Fixed cost (Ajoneuvon kiinteä kustannus) - Ajoneuvon kiinteät kustannukset (huomiodaan vain, jos autolla on ajokilometrejä suunnitelmassa).
Cost € / km (Ajoneuvon kilometrikustannus) - Ajoneuvon
kulut kilometriä kohden.
Cost € / hour (Ajoneuvon tuntikustannus) - Ajoneuvon
kulut tuntia kohden.
Maximal driving time (Maksimiajoaika) - Pisin sallittu ajoaika tunteina, joka on sallittu kyseiselle ajoneuvolle. Oletusasetuksena tämä sarake on piilotettu. Tuodaksesi sarakkeen
esiin, valitse sarakkeet K and N, paina hiiren oikeasta painikkeesta ja valitse "unhide".
Maximal working time (Maksimityöaika) - Pisin sallittu
käytössäoloaika tunteina, joka on sallittu kyseiselle ajoneuvolle. Tämä koostuu ajoajasta, lastaus- ja purkuajasta sekä
odotusajasta. Oletusasetuksena tämä sarake on piilotettu.
Tuodaksesi sarakkeen esiin, valitse sarakkeet K and N, paina
hiiren oikeasta painikkeesta ja valitse "unhide".
For vehicle Pickup (ajoneuvon lähtöpiste)
Address (Osoite) – Kadun nimi ja talonumero. Jos käytetään
koordinaatteja, tähän voi kirjoittaa ”(no)”. Jos tarkkaa osoitetta ei ole saatavilla, voit kirjoittaa "(no)", mikäli kaupunki
tai postinumero on tiedossa.
Postal code (Postinumero) - Sijainnin postinumero. Jos
käytetään koordinaatteja, tähän voi kirjoittaa ”(no)”.
City (Paikkakunta) - Paikkakunta, jossa sijainti on. Jos
käytetään koordinaatteja, tähän voi kirjoittaa ”(no)”.
Country (Maa) – Maan nimi. Huomaa, että tällä hetkellä sovellus hyväksyy osoitteita tai koordinaatteja Suomessa, Saksassa ja Norjassa. Tšekin tas avalta on myös tuettuna, mutta
vain koordinaateilla. Jos käytetään koordinaatteja, tähän voi
kirjoittaa ”(no)”. Huom! Maan nimi on kirjoitettava englan-

Order ID / description (Tilauksen tunniste / kuvaus) –
Käytä kuvaavaa tunnusta omaa viittausta varten
Info 1 / Info 2 / Info 3 / Info 4 - Tekstikenttiä omia muistiinpanoja varten.
Amount (in units of capacity 1) / Amount (in units of capacity 2) / Amount (in units of capacity 3) (Määrät eri kapasiteeteissa) – esim. kuormalavojen määrä, tilauksen kokonaismassa ja tilauksen kokonaistilavuus. Kapas iteetit ovat
toisistaan riippumattomia.
Task priority (Tilauksen tärkeysaste) - Tilauksen suhteellinen tärkeysaste. Normaalisti optimointi painottaa kapas iteetiltaan suurempia tilauksia, mutta antamalla tilauksille eri
tärkeysasteita, pienempiä tilauksia voidaan painottaa normaalia enemmän. Suurempi luku tarkoittaa tärkeämpää tilausta.
Task Pickup (tilauksen nouto)
Address (Osoite), Postal code (Postinumero), City (Paikkakunta), Country (Maa) – mistä tilaus noudetaan. Jos käytät
koordinaatteja, tähän voi kirjoittaa ”(no)”.
Coordinate (Latitude (N-S)), Coordinate (Longitude (W-E))
(koordinaatit) – valinnaista tietoa, ladatut tulokset sisältävät
koordinaatit
Service time (Palv eluaika) – aika, joka on varattu tilauksen
lastaamiseen noutopisteessä. Ilmoitetaan minuuteissa.
Stopping time (Pysähdysaika) – saapumiselle ja poistumiselle varattu aika (esim. pysäköintiin tarvittava aika).
Käytetään laskennassa vain kertaalleen, kun useita noutoja
on peräkkäin samassa kohteessa. Ilmoitetaan minuuteissa.
Start of time window (Aikaisintaan) – aikaisin sallittu aika
kohteeseen saapumiseen. Muotoilu: pp.kk.vvvv tt:mm (tekstimuodossa)
End of time window (Viimeistään) – myöhäisin sallittu aika
saapua kohteeseen. Muotoilu: pp.kk.vvvv tt:mm (tekstimuodossa)
Task Deliv ery (tilauksen toimitus)
Address, Postal code, City, Country, Coordinate (Latitude
(N-S)), Coordinate (Longitude (W-E)) – mihin tilaus toimitetaan.
Service time (Palv eluaika) – aika, joka on varattu tilauksen
purkamiseen toimituspisteessä. Ilmoitetaan minuuteissa.
Stopping time (Pysähdysaika) – saapumiselle ja poistumiselle varattu aika (esim. pysäköintiin tarvittava aika).
Käytetään laskennassa vain kertaalleen, kun useita noutoja
on peräkkäin samassa kohteessa. Ilmoitetaan minuuteissa.
Start of time window (Aikaisintaan) – aikaisin sallittu aika
kohteeseen saapumiseen. Muotoilu: pp.kk.vvvv tt:mm (tekstimuodossa)
End of time window (Viimeistään) – myöhäisin sallittu aika
saapua kohteeseen. Muotoilu: pp.kk.vvvv tt:mm (tekstimuodossa)
Incompatible vehicle types (Yhteensopimattomat ajoneuvotyypit) – ajoneuvotyypit, jotka eivät sovellu kyseiseen toimitukseen. Jos kyseinen rajoite on kuljetuksen kannalta
olennainen, yhteensopimattomien ajoneuvotyyppien tulee
olla joitain "Type of Vehicle"-sarakkeessa määriteltyjä ajoneuvotyyppejä. Jos käytät useampaa tyyppiä, erota ne toisistaan pilkulla.
Compatible vehicle types (Yhteensopivat ajoneuvotyypit)
- ainoat ajoneuvotyypit, jotka soveltuvat kyseiseen toimitukseen. Tämä rajoittaa optimointia käyttämään vain määriteltyjä ajoneuvotyyppejä kyseisen tilauksen palvelemiseen.

niksi (Suomi = Finland).
Coordinate (Latitude (N-S)) – Leveyspiirikoordinaatti WGS
84 muodossa, vaihtoehtoisesti ”(no)”, jos käytetään osoitetietoja. Optimoinnin jälkeen tulostiedosto sisältää osoitteen
lisäksi koordinaatit.
Coordinate (Longitude (W-E)) – Pituuspiirikoordinaatti
WGS 84 muodossa, kuten leveyspiiri.
For Vehicle Deliv ery (ajoneuvon päätepiste)
Address, Postal code, City, Country, Coordinate (Latitude
(N-S)), Coordinate (Longitude (W-E)), kuten ajoneuvon noudossa.
Vehicle availability (Ajoneuvo käytettävissä)
Start of Time Window (Aikaisintaan) – aikaisin aika, jolloin
ajoneuvon voi noutaa annetusta osoitteesta. Muotoilu: pp.
kk.vvvv tt:mm (tekstimuodossa)
End of Time Window (Viimeistään) – myöhäisin mahdollinen aika, jolloin ajoneuvo pitää palauttaa annettuun osoitteeseen. Muotoilu: pp.kk.vvvv tt:mm (tekstimuodossa)
Activity state (Aktiivisuus) - Ajoneuvon aktiivisuus kertoo,
voidaanko sitä käyttää optimoinnissa. Käyttämällä "Inactive"-arvoa, ajoneuvot näytetään kartalla harmailla pisteillä
eikä niille osoiteta tilauksia optimoinnissa. Käytä arvoja "Active" tai "(no)", mikäli kyseistä ajoneuvoa saa käyttää optimoinnissa.
Can be relocated? (Sijainti vaihdettavissa) - Kirjoita "End",
jos ajoneuvon päätepiste on vaihdettavissa minkä tahans a
muun ajoneuvon päätepisteeksi. Jos osoitetta ei voi vaihtaa,
kirjoita "(no)" tai "None". Tätä toiminnallisuutta käytetään,
jos käytössä on useita ajoneuvojen päätepisteitä ja on mahdollista toimittaa ajoneuvo vaihtoehtoiseen osoitteeseen,
mikäli se tehostaa reittejä.
Huom! Jos depot-välilehdelle on määritelty varikkoja, käytetään
vaihtoehtoisena päätepisteenä varikkojen sijainteja.
Pickup confidence (Nouto-osoitteen varmuus)- Optimoinnin jälkeen ladatussa tulostiedostossa tämä numero kertoo,
kuinka suurella varmuudella nouto-osoitteen geokoodaus
onnistui.
Deliv ery confidence (Toimitusosoitteen varmuus) - Optimoinnin jälkeen ladatussa tulostiedostossa tämä numero
kertoo, kuinka suurella varmuudella toimitusosoitteen geokoodaus onnistui.
Changed columns (Muutetut sarakkeet) - Optimoinnin
jälkeen ladatussa tulostiedostossa tämä sarake kertoo,
minkä sarakkeiden tietoja muokattiin käyttöliittymässä.

Käytä pilkkua erottaaksesi ajoneuvotyypit, jos tilaukselle on
useampia sallittuja ajoneuvotyyppejä.
Huom! Yhdellä tilauksella voi käyttää vain yhtä ajoneuvoyhteensopivuusrajoitetta kerrallaan: joko yhteensopimattomia tai yhteensopivia ajoneuvotyyppejä. Käytä yhteensopimattomia ajoneuvotyyppejä, kun tilauksen palvelemiseen on vain yksi tai
vähän yhteensopimattomia ajoneuvotyyppejä. Käytä yhteensopivia ajoneuvotyyppejä, kun on vain yksi tai vähän ajoneuvotyyppejä, jotka soveltuvat tilauksen palvelemiseen.
Incompatible depot types (Yhteensopimattomat varikkotyypit) – varikkotyypit, jotka eivät sovellu kyseiseen tilaukseen (nouto tai toimitus). Jos kyseinen rajoite on kuljetuksen
kannalta olennainen, yhteensopimattomien varikkotyyppien
tulee olla joitain "Type of depot"-sarakkeessa määriteltyjä
varikkotyyppejä. Jos käytät useampaa tyyppiä, erota ne toisistaan pilkulla.
Compatible vehicle types (Yhteensopivat ajoneuvotyypit)
- ainoat varikkotyypit, jotka soveltuvat kyseiseen toimitukseen (nouto tai toimitus). Tämä rajoittaa optimointia
käyttämään vain määriteltyjä varikkotyyppejä kyseisen tilauksen palvelemiseen. Jos käytät useampaa tyyppiä, erota
ne toisistaan pilkulla.
Huom! Yhdellä tilauksella voi käyttää vain yhtä varikkoyhteensopivuusrajoitetta (yhteensopiva tai yhteensopimaton).
Activity state (Aktiivisuus) - Ajoneuvon aktiivisuus kertoo,
voidaanko sitä käyttää optimoinnissa. Käyttämällä "Inactive"-arvoa, ajoneuvot näytetään kartalla harmailla pisteillä
eikä niille osoiteta tilauksia optimoinnissa. Käytä arvoja "Active" tai "(no)", mikäli kyseistä ajoneuvoa saa käyttää optimoinnissa.
Can be relocated? (Sijainti vaihdettavissa?) - Kirjoita "Pickup", jos vaihtoehtoista nouto-osoitetta voi käyttää. Vaihtoehtois ina osoitteina käytetään ajoneuvojen päätepisteitä.
Kirjoita "Delivery", jos vaihtoehtoista toimitusosoitetta voi
käyttää. Jos kumpikaan ei ole mahdollista, kirjoita "(no)" tai
"None". Huom! "Pickup" ja "Delivery" arvoja ei voi käyttää
samanaikaisesti yhdessä tiedostossa.
Huom! Jos depot-välilehdelle on määritelty varikkoja, käytetään
vaihtoehtoisena osoitteena varikkojen sijainteja.
Previous plan (Aiempi suunnitelma ) Aiempi suunnitelma Optimoinnin jälkeen, kun Excel-tiedosto on ladattu NFleetistä, ajosuunnitelma on listattu näissä sarakkeissa. Tämän tiedon voi
myös ladata alkutietona, esim. vakioreittien tiedot.
Vehicle ID/ Name (Ajoneuvon tunniste) - Sen ajoneuvon
nimi / rekisterinumero joka palvelee kyseisen tilauksen.
Huom! Aikaisemmassa versiossa "Vehicle ID/Name" oli ajoneuvon järjestysnumero. Tämä tarkoittaa, ettei vanhat
Excel-tiedostot toimi sovelluksessa ilman muutoksia.
Sequence number of pickup / deliv ery (Noudon / Toimituksen järjestysnumero) – nämä muodostavat järjestyksen,
joissa kohteissa käydään kyseessä olevan ajoneuvon kohdalla. Vehicle ID on määriteltävä yks iselitteisesti. Samaa numeroa voi käyttää usealle tapahtumalle osoittaakseen, että
kyseiset tapahtumat tulee suorittaa peräkkäin, mutta tällöin
tapahtumien sisäinen järjestys ei ole taattu.
Is locked? (Lukossa?) - Tilauksen nouto ja toimitus voidaan
lukita paikalleen. Hyväksytyt arvot ovat "(no)", "Pickup"
(nouto), "Both" (molemmat) ja "vehicle" (ajoneuvo). Vastaavat "Sequence number" ja "Vehicle Id" on oltava määritelty.
Lukitseminen tarkoittaa, ettei optimointi ota lukittuja pisteitä mukaan laskentaan, paitsi jos "vehicle" -arvoa
käytetään.
Jos esimerkiksi viimeisen lukitun tilauksen järjestysnumero
on 7, kaikki tilaukset, joiden järjestysnumero on 7 tai pienempi, ovat lukittuna. Tässä tapauksessa uudelleenoptimoinnin seurauksena lukittujen tilausten suunnitelma ei
muutu, mutta lukitsemattomat tilaukset optimoidaan uudelleen.
Käytettäessä "vehicle"-arvoa, tilaukset lukittuvat kyseiselle
ajoneuvolle, mutta optimointilaskenta voi päättää niiden
järjestyksen ja lisätä muita tilauksia ajoneuvolle.
Actual time of pickup / deliv ery (Toteutunut nouto-/toimitusaika) - Nouto tai toimitus voivat olla määrätty tarkasti
tietylle alkamis ajalle. Tämä lukitsee tehtävän kyseiseen ajoneuvoon ja asettaa saapumis ajan määritellynlaiseksi.
(Huom! Asettamalla aika ristiriitaan muiden aikojen suhteen,
esim. saapumis ajat väärässä järjestyksessä järjestysnumeroiden suhteen, saattaa optimointi käyttäytyä arvaamatto-

masti) Vehicle Id ja Sequence number pitää olla yks iselitteisesti määritelty.
Pickup confidence, delivery confidence, changed columns kuten ajoneuvoilla.

Depots (varikot)
Merkintätapojen säännöt samat kuin muilla tiedoilla.
Depot name (Varikon nimi) – Käytä kuvaavaa tunnusta omaa viittausta varten
Depot type (Varikon tyyppi) – Käytetään mahdollisten yhteensopimattomuuksien määrittämiseen, täytä tähän valintasi mukainen varikkotyyppi. Nimessä voi käyttää aakkosia, numeroita, alaviivaa ja väliviivaa.
Info 1 - tekstikenttä omia muistiinpanoja varten
Capacity 1 / Capacity 2 / Capacity 3 (Kapasiteetit 1-3) – Kolmea samanaikaista kapas iteettia voidaan käyttää, esim. kuormalavojen lukumäärä, kuorman maks imimassa, maks imitilavuus. Yksiköiden tulee olla kokonaislukuja – käytä tarvittaessa kerrointa
(esim. ei 2,34 vaan 234). Näiden tulee olla vertailukelpoisia kuljetustehtäville ja ajoneuvoille määritetyille kapasiteeteille.
Address (Osoite) – Kadun nimi ja talonumero. Jos käytetään koordinaatteja, tähän voi kirjoittaa ”(no)”. Jos tarkkaa osoitetta ei ole
saatavilla, voit kirjoittaa "(no)", mikäli kaupunki tai postinumero on tiedossa.
Postal code (Postinumero) - Sijainnin postinumero. Jos käytetään koordinaatteja, tähän voi kirjoittaa ”(no)”.
City (Paikkakunta) - Paikkakunta, jossa sijainti on. Jos käytetään koordinaatteja, tähän voi kirjoittaa ”(no)”.
Country (Maa) – Maan nimi. Huomaa, että tällä hetkellä sovellus hyväksyy osoitteita tai koordinaatteja Suomessa, Saksassa ja
Norjassa. Tšekin tas avalta on myös tuettuna, mutta vain koordinaateilla. Jos käytetään koordinaatteja, tähän voi kirjoittaa ”(no)”.
Huom! Maan nimi on kirjoitettava englanniksi (Suomi = Finland).
Coordinate (Latitude (N-S)) – Leveyspiirikoordinaatti WGS 84 muodossa, vaihtoehtoisesti ”(no)”, jos käytetään osoitetietoja. Optimoinnin jälkeen tulostiedosto sisältää osoitteen lisäksi koordinaatit.
Coordinate (Longitude (W-E)) – Pituuspiirikoordinaatti WGS 84 muodossa, kuten leveyspiiri.
Stopping time (Pysähdysaika) - Pysähdysaika kyseisellä varikolla minuutteina. Mikäli tilauksen ja varikon pysähdys ajat eivät ole
yhtä suuret, käytetään optimoinnissa suurempaa arvoa.
Confidence (osoitteen varmuus)- Optimoinnin jälkeen ladatussa tulostiedostossa tämä numero kertoo, kuinka suurella varmuudella nouto-osoitteen geokoodaus onnistui.
Changed columns (Muutetut sarakkeet) - Optimoinnin jälkeen ladatussa tulostiedostossa tämä sarake kertoo, minkä sarakkeiden tietoja muokattiin käyttöliittymässä.
Resolution - Optimoinnin jälkeen ladatussa tulostiedostossa tämä sarake kertoo, miten geokoodaus tehtiin.

KULJETUSSUUNNITELMAN SYÖTTÄMINEN NFLEET-SOVELLUKSEEN
Lataa Excel-tiedosto valitsemalla "Import case" kirjauduttuas i
sisään tai "Try NFleet" sovelluksen etusivulla. Voit vaihtoehtoisesti ladata ajoneuvo- ja tilaustiedot erillisinä CSV- tai TXT-tiedostona oikeassa formaatissa.
Lisätietoa tiedostoformaateista löytyy täältä: Headers (englanniksi).
Lataamisen jälkeen, tarkasta, kuinka NFleet hyväksyi tiedot.
Käytä ”List” (lista) näkymää ja tarkasta ”Tasks” (tilaukset) ja ”Vehicles” (ajoneuvot). Tilausten listanäkymä näyttää tilausten
nimet, kapas iteetit, nouto- ja toimitusosoitteet, palvelu- ja
pysähdys ajat sekä aikaikkunat. Ajoneuvojen listanäkymä näyttää
ajoneuvojen nimet, tyypit, kapas iteetit, kustannukset sekä lähtöja päätepisteiden aikaikkunat, osoitteet ja koordinaatit. Voit tarkastaa pisteet kartalla yksittäin klikkaamalla "Map". Ajoneuvon
tai tilauksen nimeä klikkaamalla sivupalkki aukeaa, jossa tietoja
voi muokata. Yksittäisen ajoneuvon reittiä voi tarkastella kartalla
klikkaamalla kyseisen ajoneuvon kohdalla listanäkymässä
"Route".
Punainen korostus tiedoissa merkitsee ongelmaa. Tyypillisin ongelma on osoite, jota järjestelmä ei ole tunnistanut. Nämä osoitteet sijoitetaan Suomessa Ahvenanmaan pohjoispuolelle, Saksassa luoteisrannikolle ja Norjassa etelärannikolle. Tehtävät, joiden
osoitteita ei tunnistettu, merkataan kys ymysmerkillä.

TIETOJEN MUOKKAAMINEN
Alkuperäisessä Excel-tiedostossa voi korjata virheitä, muokata
tietoja yleisesti, ja sitten ladata tiedosto uudelleen tai vaihtoehtoisesti tehdä muutokset sovelluksen karttanäkymässä. Karttanäkymässä tunnistamaton osoite merkataan oranssilla kys ymysmerkillä kartalle. Voit valita näkymään pelkästään tunnistamattomat osoitteet "layers"-painikkeen avulla karttanäkymän vasemmasta yläkulmasta (ks. Optimoitujen tulosten visualisointi).
Ajoneuvon alku- ja loppusijainnit ovat merkattu värillisellä pis aralla ja suunnittelemattomien tilausten nouto- tai toimituspisteet

punaisella pis aralla. Nuoli ylöspäin osoittaa noutoa, kun taas
nuoli alaspäin osoittaa toimitusta.

Osoitteen kirjoitusvirhe aiheutti ongelman geokoodauksessa, joten
toim itusosoite merkattiin tunnist amattomaksi osoitteeksi. Klikkaamalla pisaraa sivupalkki avautuu, jossa ilmoitetaan geokoodauksessa
ollut ongelma ja ilmoitetaan luku, joka kuvaa geokoodauksen onnistumisen luotett avuutta.
Tässä tapauksessa toim itusosoite oli asetettu oikeaan paikkaan, ja
vaati vain vahvistuksen tallent amalla osoite.

Kun useita kohteita sijaitsee samassa osoitteessa tai hyvin
lähekkäin, kohteet merkitään ympyrällä, joka näyttää kohteiden
lukumäärän. Ympyrän väri osoittaa kohteiden yhteismäärää.

Valitsemalla koottujen kohteiden ympyrä hiiren vasemmalla painikkeella näkymä ensin lähentyy, ja toisella painauksella kootut
kohteet näytetään ryhmitettyinä, mutta itsenäisinä kohteina.

Asetettaessa kursori kohteen päälle, näytölle ilmestyy kohteen
avaintiedot. Oranssi ympyrä kohteen ympärillä osoittaa sen olevan toimituspiste - sinivihreä ympyrä osoittaa tilauksen noutopisteen sijainnin. Painaessa hiiren vasenta painiketta kohteen
yllä, sivun oikeaan laitaan avautuu sivupalkki, josta kohteen ominaisuuksia voi muokata.

SIVUPALKILLA MUOKKAAMINEN
Sivupalkki on tehokas työkalu, joka sisältää yhteisen muokkaustoiminnon suunnitelman elementeille: tilauksille, ajoneuvoille, var ikoille ja reiteille.

Aloittaminen

Reittien muokkaaminen

Tehdäksesi muokkauksia sivupalkilla, valitse mikä tahans a
tehtävä, reitti tai ajoneuvo karttanäkymässä hiiren vasemmalla
painikkeella. Valitessa tehtävä, sen tiedot latautuvat ja sivupalkki
avautuu piakkoin.

Muokataksesi reittiä, valitse haluamasi reitti kartalla hiiren vasemmalla painikkeella. Reitti avautuu sivupalkkiin näyttäen kaikki tilaukset listamuodossa.

Sivupalkki näkyy oikealla.

Yleinen toiminnallisuus

Sivupalkin yläosa näyttää tiettyjä toiminnan tunnuslukuja sekä reitistä että sille osoitetusta ajoneuvosta ja osoittaa värin, jolla reitti on
kartalla. Valitse Map ajoneuvon nimen alta tarkastellaksesi reittiä
itsenäisesti kartalla. List-painike avaa listanäkymän, josta löydät reitistä lisätietoja.

Reittitapahtumien valinta
Sivupalkin vasemmassa yläkulmassa on neljä painiketta. Painikkeet ovat näkyvillä yllä olevassa kuvassa. Nämä painikkeet toimivat kaikissa resursseissa. Ylhäältä alaspäin, painikkeet ovat:
Hide (piilota), piilottaa sivupalkin (kohteen valitseminen tuo
sen takaisin).
Refresh (päivitä), päivittää tiedot huomioimatta tehtyjä
muutoksia.
Save (tallenna), tallentaa tehdyt muutokset, esim. tehtävän
tai uuden reitin
Focus (tarkenna), keskittää kartan tähän kohteeseen. Tilausten kohdalla kartta siirtyy tilauksen kohdalle, ja reittien
kanssa reitin alkuun.

Tilausten muokkaaminen
Tilauksenmuokkaus tukee eri muokkausominaisuuksia. Voit:
Vaihtaa osoitteen (Address)
Muuttaa kapasiteetteja (Capacities)
Muuttaa aikaikkunoita (Time windows) ja muuttaa palv e-

Voit valita listasta tapahtuman painamalla sitä hiiren vasemmalla
painikkeella, tai useamman tapahtuman painamalla näppäimistön
control-painiketta pohjassa ja valitsemalla haluamasi tapahtumat. Tarkastellaksesi yhtä tilausta tarkemmin tai muuttaakses i
sitä, klillaa "i"-painiketta nuolipainikkeiden vieressä. Noudot ovat
korostettu sinivihreällä värillä, ja toimitukset oranssilla värillä.
Huomaa: Kun valitset reittitapahtuman, listanäkymässä automaattisesti valitaan myös tapahtumapari eli nouto tai toimitus.
Valitess asi toimituksen, nouto valitaan automaattisesti, ja sama
toisinpäin, jottei näitä tapahtumia käsitellä itsenäisesti.

luaikaa (Service time) ja pysähdysaikaa (Stopping time).
Muuttaa tilauksen tärkeyttä (Priority)

Tilauksen osoitteen muuttaminen
Vaihtaaksesi osoitetta, sivupalkin ensimmäinen elementti
näyttää tekstikentän, johon voit kirjoittaa uuden osoitteen. Kirjoita osoite, ja osoitetietokanta auttaa sinua etsimään oikean sijainnin.

Osoitepalkki näyttää sekä osoitteen että koordinaatit.

Tilausten siirtäminen ja poistaminen
"Move to"-painikkeella (ks. kuva yläpuolella) voit siirtää valitut
tilaukset toiselle ajoneuvolle. "Remove from"-painikkeella voit
poistaa tilauksen tältä ajoneuvolta.
Tarpeelliset muutokset tehtyäsi, valitse Save ottaaksesi muutokset käyttöön.

”Jyväskyläntien” ets imistä Kaust isissa. Käyttäjä alkoi kirjoitt amaan
”Jyväskylä” löytääkseen kohteen, mutta löysi sen väärästä kaupunkista – Kangasniemeltä.

Järjestyksen muuttaminen
Tilausten järjestyksen muuttaminen reitillä voidaan tehdä kahdella tapaa: raahaa ja tiputa tilauksia ylös tai alas hiirelläsi tai
käytä nuolipainikkeita siirtääksesi tilausta ylös- tai alaspäin. Toimituksen voi siirtää nopeasti listan viimeiseksi painamalla "shift"näppäintä pohjassa painaessa nuolipainiketta. Noudot voi puolestaan siirtää aivan listan alkuun.

Aloittaessa kirjoitt amaan oikeaa kaupunkia, oikea osoite löytyi.

Enterin painam isen jälkeen kohteen kartt apiste siirtyy oikeaan paikkaan jääden keltaiseksi kysymysmerkiksi. Tämä tarkoittaa, että siirtoa ei ole vahvistettu, ja se tulee tallentaa tullakseen vahvistetuks i
uudeksi sijainniksi.

Nuolien avulla voit nopeasti siirtää tilauksia ylös tai alas. Nuolien
näkymä riippuu siitä, onko siirto sallittu. Yllä tehtävää #4 ei voi
siirtää alas, koska sen toim itus on juuri sen alla, ja sam aten #5 ei voi
siirtää ylös, koska sen nouto on edeltävä tapahtuma.
Voit raahata ja tiputtaa reitt it apahtumia hiirelläsi. Koska on olemassa tiettyjä rajoitteita siirtojen suhteen, punainen viiva auttaa osoitt amalla siirron sallitut rajat.

Kartt apisteen sijainti vahvistetaan tallent amalla, jolloin piste muuttuu punaiseksi, kuten alla.

Punainen viiva osoittaa, ettei tehtävää #5 (toim itus) voi siirtää
tehtävää #4 (nouto) aiemmaksi. Vihreät ja oranssit palkit vasemmassa laidassa osoittaa, onko kyseessä nouto vai toim itus (vihreä =
nouto, oranssi = toim itus).

Reitin tallentaminen
Tilauksen tärkeysasteen muuttaminen
Voit muuttaa tilauksen tärkeysastetta antamalla haluamasi arvo
kenttään ja valitsemalla Save (tallenna). Huomaa, että suurempi
arvo tarkoittaa suurempaa tärkeysastetta.

Kun teet muutoksia reittiin, kartta uudelleenpiirtää reitin
käyttäen suoria viivoja näyttääkseen tapahtuneet muutokset paremmin. Kun olet tyytyväinen reittijärjestykseen, valitse Save tallentaaksesi muutokset. Sovellus laskee tämän jälkeen reitit uudelleen toivotun järjestyksen pohjalta ja muokkaa palveluajat.
Toteuttamiskelvottomuuksien kanssa toimiminen

Tilauksen kapasiteettien muuttaminen
Muuttaksesi kapas iteetteja, valitse oikea arvo kaikille kolmelle
kapas iteetille ja valitse Save (tallenna).

Tilausten siirtämisien tai uudelleen järjestelyn seurauksena, jokin
reitti saattaa muuttua toteuttamiskelvottomaksi. Tämä voi tarkoittaa useita asioita:
tilauksen aikaikkuna ei toteudu
kapas iteetit ylittyy
tilaus on osoitettu yhteensopimattomalle ajoneuvotyypille
Toteuttamiskelvottomuus osoitetaan usealla tapaa. Ylhäällä, ajoneuvon nimen alla näytetään mahdollinen toteuttamiskelvotto-

Aikaikkunoiden ja palveluaikojen muokkaaminen

muus sekä niiden lukumäärä. Yksittäisten reitin osien ollessa toteuttamiskelvottomia, ne muuttuvat punaiseksi ja niitä edeltää
varoitussymboli .

Muokataksesi aikaikkunoita, vedä palkeista oikealle tai vasemmalle säätääksesi aikaikkunaa. Alla oleva teksti näyttää aikaikkunan pituuden pyöristettynä ja aikaikkunan tarkan alku- ja loppuajan.
Muokataksesi palv elu- ja pysähdysaikoja, valikot käyttäytyvät
kuten kapas iteettien kanssa – ne sallivat vain numeerista tietoa.
Halutess asi lisätä sekunteja, käytä minuutin murto-osia (esim.
0.5 on 30 sekuntia). Huomaa, että des imaalierottimena on
käytettävä pistettä.
Muokattuasi tietoja, tallenna muutokset valitsemalla Save.

Yllä reitin osat #8, #9 ja #10 ovat merkitty toteutt am iskelvottomiksi.

Ajoneuvojen muokkaaminen
Voit muokata ajoneuvotietoja valitsemalla muokattava ajoneuvo
hiiren vasemmalla painikkeella karttanäkymässä. Voit muokata:
Nouto- ja toimitusosoitteita
Kapasiteetteja

Tilausparin (nouto/toimitus) muokkaaminen
Pääset muokkaamaan sivupalkissa avattuna olevan tilauksen
paria (nouto/toimitus) sivupalkin alalaidasta. Painamalla "Edit" painiketta, kyseinen kohde latautuu sivupalkkiin muokattavaksi.
"Show" -painike keskittää kartan kyseiseen kohteeseen.

Aikaikkunoita ja työaikoja
Kustannuksia
Muokkaamisominaisuudet toimivat samoin kuin tilausten muokkaamisessa. Huomaa, että des imaalierottimena tulee käyttää pistettä.

Varikkojen muokkaaminen
Voit muokata varikkojen tietoja valitsemalla ensin varikkojen
karttanäkymän ja sen jälkeen klikkaamalla varikon kuvaa kartalla.
Voit muokata:

Tilauksen sijoittaminen ajoneuvolle
Painamalla "Move to"-painiketta voit valita, mille ajoneuvolle haluat tilauksen sijoittaa. Kun olet valinnut tilauksen, se siirtyy kokonaisuudessaan valitsemallesi ajoneuvolle. Tilaukset avautuvat
reittinäkymässä, joka on kuvailtu seuraavassa osiossa. Klikkaa
"Save" tallentaaksesi muutoksen.

Sijainteja
Tyyppejä
Kapas iteetteja

Tilausryhmän muokkaaminen

Valitsemalla ryhmän tilauksia karttanäkymässä ennen optimointia, voit muokata niitä samanaikaisesti. Klikkaamalla hiiren vasemmalla
painikkeella mihin tahansa karttanäkymässä, aktivoituu ryhmävalintatoiminnallisuus. Valitse tilaukset, joita haluat muokata,
piirtämällä nelikulmio kyseisten tilausten ympärille ja vapauttamalla painikkeen, kun kyseiset tilaukset ovat nelikulmion sisällä. Tämän
jälkeen sivupalkki avautuu automaattisesti.

Jos valitsit useamman tilauksen kuin oli tarkoitus, voit poistaa ne
tilausryhmästä sivupalkissa. Tilausryhmän tilaukset ovat listattuna sivupalkin alaosassa. Klikkaamalla "x" tilauksen oikealta puolelta voit poistaa tilauksia tilausryhmästä.
Kun olet valinnut tilausryhmän voit muokata:
Tärkeysastetta
Aktiivisuutta
Yhteensopivuuksia
Tallenna tekemäsi muutokset valitsemalla "save".

TILAUSTEN JA AJONEUVOJEN LISÄÄMINEN
Voit lisätä suunnitelmaan uusia ajoneuvoja ja tilauksia avaamalla
"Settings"-painikkeen vasemmalla puolella olevan alasvetovalikon käyttöliittymän oikeasta yläkulmasta. Valitse "Add a new vehicle" tai "Add a new task".

Ajoneuvon lisääminen
Valittuasi "Add a new vehicle" uusi ikkuna aukeaa. Kyseisessä ikkunassa annetaan ajoneuvolle seuraavia tietoja:
Name (Nimi)
Info - tekstikenttä omia muistiinpanoja varten
Type (Tyyppi) - esim. "kuorma-auto". Käytetään yhteensopivuuksia määriteltäessä.
Start location (lähtöpiste) - oletuss ijaintina käytetään karttanäkymäsi keskipistettä
Vihje: voit kohdentaa kartan oikeaan pisteeseen ennen ajoneuvon lisäämistä
End location (päätepiste) - oletuss ijaintina käytetään karttanäkymäsi keskipistettä
Capacities (kapas iteetit) - oletuskapas iteettina käytetään
arvoa 1
Valitse "Create" lisätäksesi ajoneuvon. Kyseisen ajoneuvon sivupalkki avautuu automaattisesti, jossa voit muokata aikaikkunoita,
työ- ja ajoaikoja sekä kustannuksia. Oletusaikaikkunana
käytetään ajoneuvon lisäämishetkeä + 8 tuntia.

Tilauksen lisääminen
Valittuasi "Add a new task" uusi ikkuna aukeaa. Kyseisessä ikkunassa annetaan tilaukselle seuraavia tietoja:
Name (Nimi)
Additional Info - tekstikenttä omia muistiinpanoja varten
Pickup location (noutopiste) - oletuss ijaintina käytetään
karttanäkymäsi keskipistettä
Pickup time window (noutoaikaikkuna) - oletuksena
käytetään tilauksen lisäämis ajankohtaa + 2 tuntia (muotoilu:
vvvv-kk-pp tt:mm:ss)
Delivery location (toimituspiste) - oletuss ijaintina käytetään
karttanäkymäsi keskipistettä
Delivery time window (toimitusaikaikkuna) - oletuksena
käytetään tilauksen lisäämis ajankohtaa + 2 tuntia (muotoilu:
vvvv-kk-pp tt:mm:ss)
Valitse "Create" lisätäksesi tilauksen. Kyseisen tilauksen sivupalkki avautuu automaattisesti, jossa voit muokata tärkeysastetta, kapas iteetteja, palveluaikaa ja pysähdysaikaa. Oletuskapas iteettina käytetään arvoa 1.

OPTIMOINTI
Ennen optimointia, valitse ajoneuvon maks iminopeus ja nopeuskerroin Settings-painikkeen valikosta, jos et ole antanut kyseisiä arvoja sovellukseen lataamass asi tiedostossa. Muuttaess asi nopeuskerrointa laskennallisten nopeuksien taulukko avautuu sivupalkkiin.
Taulukko näyttää laskennassa käytettävät keskinopeudet eri nopeusrajoitusalueilla.
Voit jättää tilauksia tai ajoneuvoja optimoinnin ulkopuolelle painamalla "Alt"-näppäintä pohjassa ja klikkaamalla kartanäkymässä tilausta tai ajoneuvoa. Kyseinen karttapis ara muuttuu harmaaksi osoittaen, että tilaus tai ajoneuvo ei ole aktiivinen eikä sitä tulla ottamaan huomioon optimoinnissa. Huomaa, että tämä tulee tehdä ennen optimointia. Jos olet jo optimoinut reitit, mutta haluat jättää tietyt tilaukset tai ajoneuvot suunnitelman ulkopuolelle, voit joko (1) ladata lähtötiedoston uudestaan sisään; (2) poistaa kyseiset tilaukset ajoneuvoilta, tallentaa muutokset, jonka jälkeen tehdä aikaisemmin mainittu valinta ja optimoida reitit uudelleen tai (3) valita "clear
all routes" Settings-painikkeen vasemmalla puolella olevasta alasvetovalikosta, tehdä aiemmin mainitun valinnan ja optimoida reitit
uudestaan.

Samojen tietojen uudelleenoptimointi voi tuottaa saman tuloksen tai samankaltaisen tuloksen hiukan eri yks ityiskohdilla. Tämä johtuu
metaheuristisesta optimointitavasta, joka käytännössä kokeilee valtavan määrän erilaisia kuormien ja reittien yhdistelmiä ja mittaa tulokset. Tämä on toteutettu käyttäen päämäärää, joka tavoittelee tehokasta ja käyttökelpoista suunnitelmaa.
Suorittaaksesi optimoinnin, valitse “Optimize".

Optimoinnin edistyminen on näkyvillä, ja suoritus voidaan keskeyttää tarvittaessa.

OPTIMOITUJEN TULOSTEN TARKASTELU
Optimoinnin tulokset voidaan näyttää kartalla joko suorilla viivoilla ("Simplified") tai teiden mukaisesti ("Actual"). Valinta voidaan tehdä Layers-painikkeella karttanäkymän vasemmassa yläkulmassa. Layers- ja sub-layers -painikkeiden avulla voit myös valita, mitkä karttapis arat ovat näkyvissä ja
miten ne ovat värikoodattu. Voit esimerkiksi piilottaa kaikki pis arat tai katsoa vain tunnistamattomia osoitteita.
Suunnitelman listanäkymä näyttää ajolistat ja tunnuslukuja koko suunnitelmalle sekä yksittäisille
ajoneuvoille. Valitse ”Details” (yks ityiskohdat) nähdäksesi ajoneuvon lastausasteen ja ajankäytön
jakautumisen. "Plan summary" näyttää seuraavia tunnuslukuja koko suunnitelmalle:
Vehicles used - suunnitelmassa käytetyt ajoneuvot / käytettävissä olevat ajoneuvot
Unplanned - tilausten lukumäärä, jotka eivät mahtuneet suunnitelmaan
Planned - palveltujen tilausten lukumäärä
Cost - suunnitelman kokonaiskustannukset, laskettu annetuista arvoista (kiinteät kustannukset sekä kilometri- ja tuntikustannukset)
Work time used - suunnitelman kokonaistyöaika
Driven - suunnitelman kokonaismatka
Interval - keskimääräinen etäisyys tehtävien (noudot & toimitukset) välillä
Average highest load - keskiarvo ajoneuvojen suurimmasta täyttöasteesta reitin aikana
Total capacity served - kuljetettujen tilausten kokonaismäärä / kaikkien tilausten kokonaismäärä (kapas iteetti 1)
Driving with cargo - työaika, joka käytetään kuorman kanssa ajamiseen
Driving empty - työaika, joka käytetään ajamiseen ilman kuormaa
Loading - työaika, joka käytetään palvelu- ja pysähdysaikoihin.
Waiting - työaika, joka käytetään aikaikkunoiden aukeamisen odottamiseen.

Yksittäisten reittien näkymä
Tarkastellaksesi yksittäistä reittiä, valitse "Map" ajoneuvon nimen alta sivupalkista reitin lataamisen jälkeen (katso Sivupalkilla muokkaaminen). Tämä tuo esiin yhden ajoneuvon näkymän. Palataksesi takaisin paina selaimesi "takaisin" painiketta.

TULOSTEN LATAAMINEN JA UUDELLEENSYÖTTÄMINEN
Optimointi tulokset voi ladata Excel-tiedostossa ”Download”painikkeella. Tiedosto sisältää samat ajoneuvo-, tilaus- ja varikkotaulukot kuin alkuperäinen syötetty tiedosto. Jos tietoja on
muutettu sovelluksessa, muutetut tiedot ovat korostettu punai-

sella. Lisäksi tiedosto sisältää ajoneuvojen reitit ja useita tunnuslukuja suunnitelmasta.
Voit ladata tiedostot myös pakatussa tiedostossa, joka sisältää
neljä erillistä CSV-tiedostoa: schedule (aikataulut), tasks (tilaukset), vehicles (ajoneuvot) ja depots (varikot).

Vihje: Käytettäessä systemaattista nimeämistä Excel-tiedostoissa (sekä syötetyissä että ladatuissa), voit helposti hallita ja analysoida saman suunnitelman eri vaihtoehtoja.
Huomaa, että tiedosto voidaan myös syöttää uudelleen sovellukseen sisään. Tietoja voi myös tarvittaessa muokata ennen
syöttämistä. Tämä yksinkertainen mekanismi sallii erilaisten
mahdollisuuksien analyysin.

TOIVOMME ETTÄ PIDÄTTE NFLEET SOVELLUKSEN
KÄYTÖSTÄ!
Jos teillä on kysyttävää tai palautetta, voitte ottaa meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen support@nfleet.fi.
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