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Taksamittari palveluna
Taksamittarin hankinta palveluna on helppoa ja
huoletonta. Palvelu on suunniteltu taksiyrittäjän
muuttuviin tarpeisiin ja ehkäisee yllättäviä kuluja.
Valikoimassamme on erilaisia laitekokoonpanoja,
joista yrittäjä voi valita itselleen juuri sen itselleen
sopivan. Käyttämällä palvelua ostamisen sijaan
yritys välttää raskaat kertakustannukset jolloin
budjetointi- ja investointiprosessit helpottuvat.
Lisäksi laitteet ovat aina teknologisesti ajan tasalla.
Palvelun kiinteä kuukausihinta sisältää
ohjelmistojen ylläpidot, vaihtolaitepalvelun ja
laitteiden vakuutukset. Lisäksi auton vaihdon
yhteydessä voit asentaa uuteen autoon uudet
laitteet jo etukäteen ilman vanhasta purkua, näin
liiketoiminta ei keskeydy sen vuoksi.
Lue lisää
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Vuoro.NET kirjautumistapa on
muuttunut
Kaikkiin Semel M2 taksamittareihin kuuluu
lisäpalveluna Vuoro.NET palvelu, jossa voit lähes
reaaliaikaisesti seurata taksimittarin keräämiä
tietoja internetin tai mobiilisovelluksen kautta.
Olethan huomannut, että Vuoro.NET palvelun
kirjautuminen on muuttunut eivätkä vanhat
tunnukset ole enää voimassa. Mikäli et ole vielä
ottanut uutta kirjautumistapaa käyttöön tee se nyt.
Lisätietoa ja ohjeita kirjautumiseen saat alla
olevasta "Lue lisää" linkistä.
Lue lisää

Peilimittari M2 Mirror
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. M2 mittaripakettien mukana Semel
toimittaa maksupäätteenä Castles MP200 laitteen.
Se korvaa Spire SPm20 mallin tästä lähtien
Tilaa alla olevasta napista
Lue lisää
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Semel mPOS maksupääte
Castles MP200
Helmikuusta 2022 lähtien Semel on toimittanut
kaikissa uusissa M2 Premium sekä BASIC+
mittaripaketeissa Castles MP200L maksupäätteen.
Uusi maksupääte korvaa Spire maksupäätteen,
jonka valmistus on lopetettu. Muutos ei vaikuta
laitteiston toimintaan eikä käyttöön. Castles
maksupäätteen Visa ja Mastercard korttimaksutapahtumat tilittyvät ainoastaan Elavonin kautta.
Huom aathan, että EMV-m aksujen
vastaanottam inen vaatii m yös jo Elavon
kauppiassopim uksen om aavilta
sopim uksen päivittäm isen. Tämän vuoksi on
tärkeää, että liikennöitsijöiden Elavon
kauppiassopimukset ovat ajan tasalla.
Kauppiassopimuksiin tarvittavat lomakkeet ja
ohjeet löytyvät alla olevan "Lue lisää" napin alta.
Huom! Suosittelemme Elavon kauppiassopimuksen
tekemistä Castles maksupäätettä varten jo
etukäteen, sopimuksessa ei ole kuukausimaksua.
Lue lisää

Lue vanhat uutiskirjeet
kotisivuilta tai mobiilista

Uusia jälleenmyyjiä Norjassa

Jos haluat tarkistaa jotain tietoa vanhoista
uutiskirjeistä voit lukea ne Semelin kotisivuilta.
Musitathan että kirjeet voi myös lukea
mobiililaitteesta. Painamalla "Lue lisää" nappia
pääset suoraan oikeaan paikkaan.

Halda AB:n markkinat Norjassa kasvaa. Uusia
asennusliikkeitä ympäri Norjaa ovat
kouluttautuneet M2 mittarin salaisuuksiin. Tällä
hetkellä löytyy asennustietotaitoa Stavangerissa,
Oslossa, Tromssassa että Bergenissä.
Lue lisää

Lue lisää
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