
Lue selaimessa

KELA taksat
muuttuvat 1.7.2022
Polttoaineen hinnan nousun
johdosta Kansaneläkelaitos on
esittänyt, että sosiaali- ja
terveysministeriö tarkistaisi
valtioneuvoston asetuksen mukaisia
hintoja.  Kelan kilpailuttamat
taksimatkojen korvattavat hinnat
sisältävät nykyisin 13.98-34,0%
alennusta Valtioneuvoston
asetuksen enimmäishinnoista. 

Nyt esitetty korotus nostaa alennettuja hintoja 5,8 %:lla
palveluntuottajilla. Valtioneuvosto on hyväksynyt esityksen ja korotukset
astuvat voimaan 1.7.2022.
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taksamittareihin
Semel taksamittareiden
taksapäivitykset voidaan
hoitaa kätevästi ilmateitse
edellyttäen, että laitteistot ovat
teknisesti ajan tasalla ja ns.
verkossa. 1.7.2022 muuttuvien
kelataksojen osalta Semel on
sopinut merkittävimpien
operaattoreiden kanssa

taksojen lataamisesta keskitetysti. Taksat ovat lähetetty massalatauksina
operaattoreilta saatujen tietojen mukaan etukäteen mittareille siten, että
ne aktivoituvat automaattisesti 1.7. klo 00:01. Osa Semel maksuliikenne-
tekniikkaa käyttävistä operaattoreista vastaa itse taksojen päivityksestä
käyttäen Semel Tariffieditoria. Lisätietoja taksapäivityksistä saat omalta
Kela-operaattoriltasi.

Mikäli taksat eivät ole päivittyneet mittariisi, ole yhteydessä Kela-
operaattoriisi tai Semelin tukeen joko sähköpostitse desk@semel.fi tai
puhelimitse 0600 17788. Taksoja voi tilata myös Semel kotisivujen
kautta, oheinen linkki vie suoraan oikeaan osoitteeseen.
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Semel iWL
elinkaari päättyy
Semel (Ingenico) iWL-maksu-
päätteen valmistus on
päättynyt. Tämän lisäksi
maksupäätteen EMV-
ohjelmisto ei enää täytä
korttimaksuvastaanottajien ja
tilittäjien vaatimuksia jolloin
sen käyttö lopetetaan.
Päätettä voi käyttää enintään
huhtikuun 2023 loppuun asti,
jonka jälkeen maksupääte

suljetaan teknisesti ja sitä ei voi käyttää. Maksupäätteen ja sen
mittarijärjestelmän seuraajaksi suosittelemme nykyaikaista Semel M2
taksamittari-järjestelmää palveluna. Käyttöönotto on helppoa koska Nets
korttitilitys-sopimus on yhteensopiva uusiin Semel maksupäätteisiin ilman
erillisen hakemuksen tekemistä. Lue lisää napin alta löytyy lisätietoa
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Peilimittari M2 Touch Mirror

Semel M2 Touch Mirror -peilimittarin avulla sinulla on käytössäsi
modernein ja monipuolisin kosketusnäytöllinen taksamittari. Peilimittari
säästää tilaa, koska se asennetaan auton taustapeilin päälle. 
Käyttöliittymässä käytetään kuvakkeita, jotta käyttö olisi nopeaa ja
helppoa. Mittarissa on GPS sekä 4G tiedonsiirto. Peilimittarin saat meiltä
palveluna, ja siihen kuuluu laitteiston käyttöoikeus, ohjelmien ylläpito,
vakuutus, vaihtolaitepalvelu sekä Vuoro.NET BASIC palvelu. 
 
Lataa esite uutiskirjeen liitteestä.

 

Taksimessut Jyväskylässä

Semel haluaa kiittää kaikkia Taksi2022 messuosastollamme käyneitä
vierailijoita. Saimme jälleen uusia hyödyllisiä kehitysideoita, joita viedään
tuotteisiimme mahdollisuksien mukaan. Palautteet uudesta M2
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taksamittarista, sen ominaisuuksista ja helppokäyttöisyydestä lämmitti
mieltämme. Messuilla esittelimme uuden Semel peilimittarin, joka
saavutti suuren suosion siihen tutustuneiden keskuudessa. Myös Semel
M2 taksamittariin integroitu Mobile Pay maksutapa suurta kiinnostusta ja 
ihastusta. 

Hyvää kesää kaikille!
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