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Asennus
DOSW-ohjelman asentaminen on hyvin helppoa - seuraat vain asennusohjelman neuvoja. Sulje kaikki avoinna olevat
sovellukset ennen kuin aloitat asennuksen.
1. Laita asennus-CD asemaan ja tuplanapsauta setup-valintaa asennuksen aloittamiseksi.
2. Allaoleva on ensimmäinen asennuksen aikana näyttöön tuleva ikkuna. Jos haluat jatkaa asennusta, napsauta
valintaa Next. Jos haluat peruuttaa asennuksen, napsauta Cancel.

3. Etsi koneeltasi kansio, johon haluat asentaa DOSW-ohjelman. Napsauta sitten Next jatkaaksesi, Back palataksesi
edelliseen näyttöön tai Cancel peruuttaaksesi asennuksen..

4. Napsauta Next koko DOSW-ohjelman asentamista varten.

5. Neljännessä näyttöön tulevassa ikkunassa vahvistat, että haluat asentaa ohjelman:
 napsauta Install jos olet varma, että haluat jatkaa
 napsauta Back jos haluat palata edelliseen näyttöön
 napsauta Cancel jos haluat poistua asennusohjelmasta

6. Jos valitsit edellisessä ikkunassa Install, näyttöön tulee nyt allaoleva ikkuna. Odota muutama sekunti kunnes
asennus on valmis.

7. Napsauta Finish-valintaa asennuksen päättämiseksi.

Johdanto

VINKKEJÄ JA NEUVOJA
Tämä ohje on jaettu neljään osioon:
 kuljettajat
 asiakkaat
 tietojen tuominen
 tiedot
Seuraavissa luvuissa kerrotaan tarkemmin näistä osioista.

VALIKON KÄYTTÄMINEN
Jokaisen sivun ylälaidassa on valikko, ja valikkopalkissa näkyvät aina seuraavat valinnat:
 File (tiedosto)
 Language (kieli)
 ?

FILE (tiedosto)
Tämän valinnan avulla voit hypätä osiosta toiseen. Valinnan alta löytyvät osioiden nimet sekä Exit-valinta, jonka avulla
voit poistua ohjelmasta.
LANGUAGE (kieli)
Ohjelman kielen vaihtaminen voidaan tehdä milloin tahansa ja se on hyvin helppoa. Napsauta vain Language-valintaa
ja valitse haluamasi kieli (englanti tai italia).
?
Tämän valinnan alta löydät näyttöön tulevia ohjeita, mikäli sinulla on ongelmia ohjelman käytössä.

TYÖKALUPALKIN KÄYTTÖ
Valikon alta löydät työkalupalkin, joka näkyy joka osiossa. Työkalupalkista löytyvät osioiden nimet, ja niiden kautta voit
siirtyä osiosta toiseen. (Customers = asiakkaat, Drivers = kuljettajat, Acquire = tietojen tuominen, Data = tiedot)

PAINIKKEIDEN KÄYTTÖ
Joissakin DOSW-valikoissa joudut täyttämään asiakas- ja kuljettajatietoja eri kenttiin, joiden alla on seuraavat viisi
painiketta:
 New (uusi)
 Edit (muokkaa)
 Save (tallenna)
 Cancel (peruuta)
 Remove (poista)
Näiden painikkeiden avulla voit hallita tietoja. Jos sinun esimerkiksi pitää tallentaa tietokoneelle jonkun kuljettajan
tietoja, valitse New > lisää tiedot > napsauta Save. Voit muokata tietoja valitsemalla Edit ja poistaa tietoja
valitsemalla Cancel.

Tietojen tuominen
Tässä osiossa kerrotaan, miten voit tuoda tietoja DINA3-järjestelmään USB-muistitikun avulla.

TIETOJEN TUOMINEN
 Työnnä USB-tikku tietokoneen USB-porttiin. Muistitikulle pitää olla tallennettuna tietoja DINA3-järjestelmällä
tehdystä punnitustapahtumasta.
 Valitse tietokoneesi USB-asema (USB key drive letter); voit päivittää asemalistan painikkeella Refresh.
 Jos napsautat Check-painiketta, vastaaviin tiedostoihin tallentuu automaattisesti USB-tikun omistajaan liitetyn
asiakkaan, kuljettajan ja ajoneuvon tiedot.
 Jos napsautat Check Files-painiketta, USB-tikulle tallennetut tiedostot (jokainen vastaa yhtä punnistustapahtumaa)
näkyvät luettelona valinnan alla olevassa kentässä.
 Jos haluat poistaa tiedostot USB-tikulta sen jälkeen kun ne on ladattu tietokoneelle, valitse valintaruutu Delete files
after import.
 Napsauta Acquire data-painiketta: kaikki USB-tikulle tallennetut tiedot näkyvät nyt alemmassa kentässä
(Results).

Huom:
Results -kentässä voit nähdä kahden tyyppisiä tiedostoja: ensimmäiset ovat luokitukseltaan "Skipped" ja toiset ovat
"Saved":
 "Skipped": nämä tiedostot olivat jo tallennettuina tietokoneella, joten ne ohitettiin (tiedot tallennetaan vain
kertaalleen)
 "Saved": nämä tiedostot ovat uusia punnitustapahtumia, jotka nyt tallennettiin tietokoneelle

Kuljettajat
Tässä osiossa voit syöttää kuljettajatietoja ja kerätä ne taulukkoon.

TIEDON SYÖTTÄMINEN
Sivun alaosassa on taulukko, johon voit tallentaa kuljettajatietoja:
 Driver ID (kuljettajan tunniste) (tähän kenttään on täydennettävä numero - kuljettajan tunnistenumero)
 Last Name (kuljettajan sukunimi)
 First Name (kuljettajan etunimi)
 Model (ajoneuvon malli)
 Reg. Num. (ajoneuvon rekisterinumero)
 Email (sähköposti)
 Telephone (puhelin)
 Fax
 Memo (muistiinpanoja)
Allaolevien painikkeiden avulla voit hallita tietoja; kun valitset Save, voit siirtää tiedot taulukkoon. Pakollisia kenttiä
ovat
Driver ID, Last Name ja First Name, kaikki muut kentät voit halutessasi jättää tyhjiksi.

TALLENNETUT TIEDOT
Kun kuljettajatiedot on tallennettu, ne siirtyvät automaattisesti taulukkoon sivun ylälaidassa. Taulukon jokaisella rivillä
on aina yhden kuljettajan tiedot.

Tärkeää: et voi poistaa sellaisten kuljettajien tietoja, jotka on jo liitetty johonkin asiakkaaseen. Jos yrität tehdä näin,
näyttöön tulee allaolevassa kuvassa näkyvä virheviesti.
Jos haluat poistaa kuljettajan listalta, sinun on ensin poistettava vastaava kuljettaja-asiakas-yhteys (katso tarkemmat
tiedot seuraavasta osiosta).

Asiakkaat
Tässä osiossa on tietoja asiakkaista.

Sivun alalaidassa on taulukko, jossa on kolme osaa:
 Customers (asiakkaat)
 Drivers (kuljettajat)
 USB key (USB-tikku)

Jokainen osa on liitetty edelliseen: toisin sanoen jokainen USB-tikku on liitetty yhteen kuljettajaan, ja
jokainen kuljettaja on liitetty yhteen asiakkaaseen!
Seuraavissa kappaleissa kerrotaan tarkemmin näistä kolmesta osasta.

CUSTOMERS (ASIAKKAAT)
Tässä osiossa annetaan tiettyyn asiakkaaseen liittyviä tietoja:
 Napsauta New-valintaa kun haluat tallentaa uuden asiakkaan ja täydennä taulukon tyhjät kentät (joihin tarvitaan
tietoja kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköposti).
Pakollisia kenttiä ovat ID (asiakastunniste, numero) ja Firm name (yrityksen nimi).
 Kun napsautat Save-valintaa, tiedot siirtyvät sivun ylälaidan vastaavaan taulukkoon. Jokaisella rivillä on aina vain
yhden asiakkaan tiedot.
 Jos haluat muokata asiakkaan tietoja, napsauta valintaa Edit.
 Jos haluat lopettaa tämän toiminnon, napsauta valintaa Cancel.
 Jos haluat poistaa asiakkaan listalta, napsauta valintaa Remove (huom: jos poistat asiakkaan, poistuu myös
vastaava asiakas-kuljettaja-yhteys).

DRIVERS (KULJETTAJAT)
Tässä osiossa voit liittää jokaiselle asiakkaalle listan kuljettajista:
 Aloita valitsemalla asiakas Customer-osiossa. Näin kaikki jatkossa valitsemasi kuljettajat liitetään tähän
asiakkaaseen.

 Siirry nyt Drivers-osioon, jossa on kaksi erillistä kenttää: vasemmanpuoleisessa on lista kaikista aiemmin
tallennetuista kuljettajanimistä ja oikeanpuoleisessa ovat ainoastaan ne nimet, jotka olet liittänyt valittuun
asiakkaaseen (kun tallennat uutta asiakasta, vasemmanpuoleisessa kentässä näkyvät kaikki nimet ja
oikeanpuoleinen kenttä on tyhjä).
 Käytä kaksoisnuolipainikkeita, jos haluat siirtää kaikki nimet laatikosta toiseen (kumpaan suuntaan tahansa); näin
kaikki kuljettajat liitetään kyseiseen asiakkaaseen.
 Käytä yhdellä nuolella varustettuja painikkeita siirtääksesi kuljettajan kerrallaan (kumpaan suuntaan tahansa).
Allaolevassa esimerkissä kuljettaja "Mike Wilson" on liitetty asiakkaaseen "101-DG Transports". Muista, että
valitsemasi kuljettajat liitetään aiemmin valitsemaasi asiakkaaseen.

USB KEY (USB-TIKKU)
Tässä osiossa voit tallentaa USB-tikultasi asiakas- ja kuljettajatietoja; voit myös tarkistaa USB-tikulle tallennettujen
tietojen tilan. Muista, että jokainen USB-tikku on liitetty vain yhteen kuljettajaan.
 Customer (asiakas)-kenttään tulevat tiedot automaattisesti, kun valitset asiakkaan (ks. edellä).
 Valitse USB-tikun omistajan nimi kenttään Driver (yksi aiemmin valituista kuljettajista).
 Description-kentät ovat valinnaisia kuvauksia.
 Valitse USB-tikun aseman kirjain kohtaan USB key drive letter (painikkeella Refresh voit päivittää asemalistan).
 Voit formatoida USB-tikun painikkeella Format USB.

 Voit tarkistaa, että oikeat tiedot on tallennettu: napsauta painiketta Check USB.

Tiedot
Tässä osiossa voit tarkastella punnitusten yksityiskohtaisia tietoja.

TIETOJEN TARKASTELEMINEN
Näytön yläosassa on seuraava taulukko, jonka avulla voit määrittää näyttöön tulevia tietoja.

 Customer: valitse haluamasi asiakas asiakaslistasta.
 Driver: valitse kuljettaja kuljettajalistasta (asiakas on valittava ensin Customer-listasta, muuten Driver-kentän
valintamahdollisuus ei ole käytössä - näin on ylläolevassa kuvassa).
 Weighing Mode: valitse haluamasi punnitustapa (Static (staattinen), Dynamic (dynaaminen), Differential Dynamic
(erottelu), All (kaikki)).
 Päivät (From - To): valitse haluamasi päivämäärät (From = aloituspvm), To = päättymispvm).
 Filter Data: voit etsiä tietoja valikoidusti valittuasi haluamasi kriteerit.
 Clear Filter: voit poistaa kaikki aiemmin tekemäsi tietojenhakuvalinnat.
Kun valitset "Filter Data", tiedot näytetään valintakriteeriesi mukaisesti alla näkyvässä taulukossa.

Tässä taulukossa näkyvät punnituskohtaisesti seuraavat tiedot:
 Op. ID = punnitusnumero (nouseva numerojärjestys)
 Daily Op. = päivittäinen punnitus
 Op. Num. = punnituksia yhteensä
 Customer = asiakkaan nimi
 Driver = kuljettajan nimi
 Weighing Mode = punnitustapa (Static (staattinen) / Dynamic (dynaaminen) / Differential Dynamic (erottelu)).
 Number of Axle = ajoneuvon akselien lukumäärä
 Date = pvm
 Time = klo
 UOM = mittayksikkö ( [kg] tai [lb] ).
 Total Gross = kokonaisbruttopaino
 Total Tare = kokonaistaara
 Total Net = kokonaisnettopaino

Dina3-näyttö
Tässä osiossa kerrotaan, miten USB-tikku/-lukija toimii Dina3-näytön kanssa. Näytön toiminta on selostettu Dina3
Käyttöoppaassa.

USB-TIKKU / -LUKIJA
Kun näyttö on päällä, siinä näkyy normaali punnitusruutu (katso allaolevaa esimerkkiä). Paina komentopainiketta F6
saadaksesi näkyviin "DINA 3 Options Menu"-valintaikkunan.

Jos USB-tikkua ei ole kytketty, kohta 3 "Select Client Code" on käytettävissä asiakastunnisteen valitsemiseksi.

Kun USB-tikku on kytketty, kohta 3 muuttuu valinnaksi "USB Data Key Info" (USB-tiedot). Kun USB-tikku kytketään
laitteeseen, kaikki punnitustiedot tallentuvat siihen.

Kun painat toimintonäppäintä F3, saat näkyviin kaikki USB-tikulle tallennetut tiedot. Kun USB-tikku on kytketty, kaikki
punnitusten tiedot tallentuvat sille. Tiedot tallentuvat myös tavalliseen tapaan näytön punnitushistoriaan. Jos haluat
tulostaa näytön tiedot, paina painiketta F4. Jos haluat resetoida nykyisen USB-tikulle tallennetun taaran (Current Tare
Value), paina painiketta F6.

Tässä taulukossa on kerrottu, mitä tallennetut tiedot sisältävät:
Kohta

Kuvaus

Client Code (as.koodi)

Tallennettuun punnitukseen liitetty asiakaskoodi

Client Id. (as.tunniste)

Asiakaskoodiin liitetty käyttäjätunniste

Current Tare Weight (nyk.taara)

Kyseisen punnituksen taara

Number of Axles (akselien lkm)

Ajoneuvon akselien lukumäärä

Description (kuvaus)

Lyhyt kuvaus ajoneuvosta

USB Session Number
(USB-tapahtumanro)

USB-tikulle tallennetun punnituksen tunnistenumero

Weighing Mode (punnitustapa)

Static (staattinen) / Dynamic (dynaaminen) / Differential Dynamic (erottelu)

Total Gross Weight (kok. bruttopaino)

Parhaillaan näytöllä USB-tikulta näkyvän punnituksen kokonaisbruttopaino

Total Net Weight (kok. nettopaino)

Parhaillaan näytöllä USB-tikulta näkyvän punnituksen kokonaisnettopaino

Total Tare Weight (kok. taarapaino)

Parhaillaan näytöllä USB-tikulta näkyvän punnituksen kokonaistaara

Date/Time (pvm/klo)

Parhaillaan näytöllä USB-tikulta näkyvän punnituksen päivämäärä ja kellon

TÄRKEÄÄ: USB- tikulle ei voi tallentaa tietoja ellei se ole kytkettynä punnituksen aikana.
Kun USB-tikku on aktiivinen, näytöllä näkyy rivi, jossa ovat tärkeimmät tiedot (päivittäisen toiminnon nro,
asiakastunniste ja kuljettajatunniste). Kaikki aktiivisen punnituksen aikana tehtävät toiminnot tallentuvat USB-tikulle ja
tiedot yhdistyvät näihin asiakas-/kuljettajatunnisteisiin.

