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M2 Peilimittari tilattavissa
Tilaa säästävä uutuus!
Uusi Semel M2 peilimittari on nyt tilattavissa
kotisivuiltamme. Peilimittari on helppo asentaa ja
käyttää. Se sijoitetaan taustapeilin päälle
yksinkertaisella kiinnityksellä.
Semel M2 taksamittarin avulla sinulla on käytössäsi
modernein ja monipuolisin kosketusnäytöllinen
taksamittarijärjestelmä.
Tilaa alla olevasta napista.
Tilaa M2 peilimittari

Uusi maksupääte
Semel M2 mittaripakettien yhteydessä toimitettava maksupääte muuttuu uuden sukupolven
Castles MP200 päätteeseen, jonka kautta
vastaanotetut EMV-maksutapahtumat tilittyvät
pelkästään Elavonin kautta. Laitetilauksen yhteydessä tilaaja ohjataan joko luomaan uusi Elavon
kauppiassopimus, tai päivittämään jo olemassa
olevaa sopimusta. Lomakkeet Elavon kauppiassopimuksiin löytyvät myös Semelin kohdasta
’Asiointilomakkeet’. Lisätietoja koskien Elavon
kauppiassopimusta saat olemalla yhteydessä
Semel myyntiin joko sähköpostitse tai puhelimitse.
myynti(at)semel.fi / +358 20 7429 402
Asiointilomakkeisiin
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Kelan korvaamat taksimatkat 2022
Kelan viimeisimmän kilpailutuksen tuloksena alkaa 1.1.2022 yhteensä 14 palveluntuottajaa järjestämään
Kelan korvaamia taksimatkoja. Jokaisessa maakunnassa on kaksi palveluntuottajaa joilta asiakas voi tilata
taksin. Semel aloittaa viikolla 50 tilattujen taksojen lataamisen Semel taksamittareihin. Osa
Kelaoperaattoreista on tilannut keskitetysti taksat ja osa edellyttää liikennöitsijöiden itse tilaavan taksat
mittariinsa. Jos et ole varma miten tämä on hoidettu omalta kohdaltasi, ole yhteydessä operaattoriin jonka
kanssa olet tehnyt sopimuksen. Lisätietoa Kela 2022 taksimatkoista ja operaattoreista
Lue lisää

Vuoro.NET kirjautuminen
Muistutamme vielä että Vuoro.NET
palveluun kirjautuminen muuttuu
15.12.2021, tämän jälkeen ei vanhoilla
tunnuksilla pysty kirjautumaan Vuoro.NET
palveluun. Uuden kirjautumistavan myötä
Vuoro.NET-palvelussa sekä BASIC että
EXTRA tasoilla mahdollistetaan myös
kuljettajien henkilötietojen syöttö. EXTRA
palvelun käyttäjät pääsevät
hyödyntämään myös Vuoro.NET APP
mobiili-sovellukseen, joka on ladattavissa
sekä Android että iOS puhelimiin.
Ohjeet tästä

Nimitysuutinen
Markku Nutivaara siirtyy 1.1.2022 Semelin
palvelukseen luotuaan pitkää uraa ajoneuvojen
elektroniikan ja asennusten parissa. Hän on
toiminut myös Semelin asentajaverkoston
kouluttajana sekä ollut mukana kehittämässä
taksiliikenteen ajovälitys- ja maksuliikennejärjestelmiä sekä niiden hallintajärjestelmiä. Markku
vahvistaa Semelin myyntiorganisaatiota tuoden
mukanaan laajan tietämyksen ja vahvan toimialan
osaamisen lisäksi myös käytännön läheisen
näkemyksen liikennöitsijöiden toimintaympäristöistä ja niihin vaikuttavista tekijöistä.
Markku tulee Semelillä vastaamaan avainasiakkuuksista ja tuottamaan lisäarvoa sekä
liikennöitsijöiden että välitysyhtiöiden
liiketoimintaan.Tervetuloa mukaan!
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Hyvää Joulua
Toivotamme jo tässä vaiheessa oikein hyvää
joulua kaikille asiakkaille sekä yhteistyökumppaneille.
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