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M2 Touch Mirror peilimittari
- tilaa säästävä valinta
Uutuus joka helpottaa taksamittarin sijoitusta
nykyautoihin, joissa tilaa on rajoitetusti.
M2 Touch Mirror on uusi taksamittari joka
kiinnitetään taustapeiliin. Käyttöliittymästä haet
helposti tarvitsevat toiminnot kuten taksat ja muut
maksuun liittyvät funktiot. Matkustaja näkee myös
näytön paremmin. Tutustu uuteen mittariin semel.fi
sivulla. Rajoitetun erän toimitukset alkavat
Joulukuussa 2021.
Lue lisää
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Vuoro.NET kirjautuminen
muuttuu
Semel uudistaa Vuoro.NET palveluun kirjautumista
entistä tietoturvallisemmaksi. Uusi kirjautumistapa
tulee tehdä viimeistään 15.12.2021, jonka jälkeen
ei vanhoilla tunnuksilla pysty kirjautumaan
Vuoro.NET palveluun. Uuden kirjautumistavan
myötä Vuoro.NET-palvelussa sekä BASIC että
EXTRA tasoilla mahdollistetaan myös kuljettajien
henkilötietojen syöttäminen palveluun.
EXTRA palvelun käyttäjät pääsevät hyödyntämään
myös Vuoro.NET APP mobiili-sovellukseen, joka on
ladattavissa sekä Android että iOS puhelimiin. "Lue
lisää" napin takaa lisätietoa uuden kirjautumistavan
käyttöönotosta.
Lue lisää

Semel taksamittaridatan
hyödyntäminen
Suosittu Vuoro.NET-palvelu mahdollistaa
liikennöitsijöille nyt entistä paremman Semeltaksamittaridatan hyödyntämisen. Vuoro.NET
BASIC tasolla käyttäjä pystyy seuraamaan w ebselaimella mittarinsa vuoro- ja ajotapahtumia
reaaliaikaisesti. Vuoro.NET EXTRA-palvelutaso
mahdollistaa taksamittaridatan olevan saatavilla
ulkoisille toimijoille, esim vuorotiedot tilitoimistoille
ja Kela-tapahtumat Kela-maksuliikenteen hoitajille.
Nämä heille jotka eivät käytä Kela-laskutukseen
Semel maksuliikennejärjestelmää.
Lue lisää

2/3

Päivitys Vuoro.NET palvelun
yleisiin ehtoihin

ITS WC 2021 messuilla yli
13.000 vierailijaa

Päivitämme Vuoro.NET palvelumme yleisiä ehtoja.
Olennaisin muutos liittyy tapahtumien säilytykseen,
aika pidennetään kahdesta vuodesta
seitsemään vuoteen. Muutos ei aiheuta
toimenpiteitä palvelun tilaajille.

Semel osallistui ITS World Congress messuihin
yhteisellä osastolla ITS Finlandin kanssa. Osastolla
esiteltiin EVpay sähköautojen lataus-järjestelmää.
Messuvieraita oli ympäri maailman ja kiinnostus
Pohjoismaisiin yrityksiin oli kiitettävä.

Lue lisää

Lue lisää

Jälleenmyyjä, haluatko
yhteystietosi kotisivuillemme?
Jälleenmyyjillemme tiedoksi, nyt on mahdollista
julkaista s-postiosoitteen sekä kotisivuosoitteen
muun yhteystietojen lisäksi kotisivullemme. Emme
tietenkään julkaise tietojanne ilman lupaa, joten
lähetä ilmoitus siitä osoitteeseen info(at)semel.fi,
että tietojanne saa julkaista. Liitä mukaan myös
julkaistava s-postiosoite sekä kotisivu.
Olemme myös kiitollisia jos päivitätte mahdolliset
muuttuneet yhteystiedot Semelin kotisivuilla
olevalla lomakkeella.
Lue lisää
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