HelptenLite

Ajopäiväkirjat mobiililaitteen avulla - helposti ja nopeasti
haluatko saada 20% lisää laskutettavaa työajoa?
toivotko työpäivääsi vähemmän rutiinitöitä?

Helpten lite
Ajopäiväkirja autoilijoille
Helpten Lite on Internetissä käytettävä palvelu,
joka kirjaa työ- ja yksityisajosi automaattisesti
– napin painalluksella. Käsin kirjatut kilometrit
ja ajojen erottelut jäävät vaivalloisina helposti
raportoimatta. Helpten Lite laatii valmiit
laskelmat kilometrikorvausten laskuttamiseen ja
verovähennysten laatimiseen.
Helpten Lite palvelua käytetään mobiililaitteen
avulla. Palvelun käyttöönotto on erittäin helppoa,
sillä se ei vaadi laiteasennuksia, laite on erittäin
pieni ja kulkee näppärästi mukana. Internetselaimella toimivaan Helpten palveluun saat
käyttäjätunnukset saman tien.
Ajaminen ei voisi olla enää mutkattomampaa.

Helpten Lite -hyödyt autoilijalle:
•
•
•
•
•
•

Lite ei vaadi laitteiston asennusta autoon, vaan toimii mobiililaitteella
Laite on hyvin pieni ja kulkee näppärästi mukana
Internetpohjainen ajopäiväkirja tehostaa ajankäyttöä
Työajojen raportointi helpottuu
Laskutettavat ajomatkat täsmentyvät
Saat autoedun verosäästöt vaivattomasti

Helpten Lite - ominaisuudet:
Ajopäiväkirja

Ajopäiväkirja on internetissä toimiva palvelu, joka kirjaa
työ- ja yksityisajot puoliautomaattisesti. Saat palvelusta
helposti ja nopeasti valmiit laskelmat matkalaskujen sekä
verovähennysten laatimista varten. Voit tallentaa ja tulostaa
raportit haluamaltasi ajanjaksolta. Palvelu kirjaa ajojen
lähtö- ja saapumispaikat, osoitteet sekä ajankohdat.

Reittiseuranta ja -historia

Ajoneuvojen kulkutietoja voidaan seurata reaaliajassa
tai halutulta aikaväliltä. Tämä mahdollistaa reittien
suunnittelun täsmällisemmäksi. Lisäksi matkat voidaan
luotettavasti kohdistaa laskutettavaan toimintaan.
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Ajoneuvopaikannus

Karttanäkymältä voidaan seurata reaaliajassa yksittäisen
tai useamman ajoneuvon sijainteja. Paikannus helpottaa
esimerkiksi löytämään asiakasta lähimmän ajoneuvon.

Mobiililaitteen ominaisuudet

Puoliautomaattinen, laitteen akun virta kestää täyteen
ladattuna noin yhden vuorokauden. Laitetta voi ladata
joko USB-kaapelilla (virtalähteenä tietokone) tai
tupakansytyttimestä autossa.

Mobiililaite on pieni ja kulkee helposti
mukana. Ennen matkaan lähtöä laite
kytketään päälle ja valitaan ajon tyyppi.

Työajoon lähdettäessä laite yhdistetään virtapistokkeeseen,
kytketään päälle ja valitaan ajon tyypiksi 1. Laskuttetava
ajo voidaan eritellä numerolla 2. ja yksityisajoon
lähdettäessä valitaan numero 3.
Ajoalueena on Suomi, lisämaksusta ajoelueeksi voi valita
myös Euroopan.

Helpten uutta suomalaista ajattelua ajamiseen
Helpten on edistyksellinen ajotietopalvelu sekä yritys- että yksityiskäyttöön. Palvelu tehostaa
prosesseja ja tuo kustannussäästöjä. Palvelu on helppokäyttöinen ja kannustaa vastuulliseen
sekä ekologiseen autoiluun.
Helpten Oy on suomalainen vuonna 2007 perustettu ajotieto-operaattori, joka kehittää,
markkinoi, tuottaa ja välittää ajamiseen ja ajoneuvojen kulkuun liittyviä tietopalveluita.
Helptenin palvelukonsepti on palkittu ilmasto- ja energia-aiheisessa INNOSUOMI-kilpailussa.

Tietosuojan ja yksityisyyden suojan ehdoton luotettavuus
Helptenin asiakkaana voit luottaa siihen että yksilöidyt ajotietosi ovat ja pysyvät vain omassa
käytössäsi. Tiedonsiirto tapahtuu salatusti, ja varmennetut palvelinyhteydet ovat palomuurein
suojatut. Palveluista laaditaan kirjallinen sopimus, ja vain sopimuksen mukainen osapuoli voi
seurata tietojaan. Ajotietoja ei voida välittää esim. viranomaisille ilman asiakkaan kirjallista
pyyntöä tai sopimusta.

Helptenin jälleenmyyjä:
Digiman Oy
Tohlopinranta 10
33270 Tampere
www.digiman.fi
www.facebook.com/
DigimanOy

Helpten Oy
Lars Sonckin kaari 16, 02600 Espoo
puh. 010 423 7080 www.helpten.fi

