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1. Johdanto

Visy Access Net on WWW-pohjainen käyttöliittymä, jolla UPM:n toimittajien pitää luvittaa omat ajoneuvonsa
UPM:n tehtaille, jotta kulku onnistuu jatkossakin. Järjestelmä otetaan käyttöön vaiheittain kaikille Suomen
UPM tehtailla kevääseen 2020 mennessä.

Visy Access Net tarjoaa käyttäjille mm. mahdollisuuden luoda uusia ja muokata olemassa olevia kulkulupia,
sekä suorittaa tietokantahakuja järjestelmään tallennetuista kulkuluvista ja liikennetapahtumista.
Käyttääkseen sovellusta käyttäjä tarvitsee käyttäjätunnuksen ja salasanan ylläpitäjältä, jotka lähetetään
yhteyshenkilölle sähköpostitse.

Lisäksi yritys voi itse hallinnoida omia käyttäjiään. Joko oman yrityksen sisällä tai alihankkijoitaan, esim.
raaka-ainetoimittaja voi luoda käyttäjätunnukset kuljetusliikkeelle, joka tämän jälkeen pystyy itse
hallinnoimaan omia ajoneuvojaan. Käyttäjien hallinnointi tapahtuu kohdasta ”Käyttäjät”.

Samaa ohjelmistoa käytetään kaikille UPM:n tehtaille, mutta käyttöoikeuksilla on käyttäjäryhmän toimintoja
voitu rajoittaa vain tietyille tehtaille.

2. Toiminnot
Seuraavassa on esitetty ohjelmiston päätoiminnot.

2.1 Sisäänkirjautuminen
Saat Visy Access Net tunnukset kolmessa eri sähköpostiviestissä ja voit kirjautua järjestelmään
osoitteessa https://visy.upm.com.

Ensimmäisen sisäänkirjautumisen jälkeen on tärkeää vaihtaa saamasi salasana. Salasanan vaihto
tapahtuu valikosta ’’Omat tiedot’’ kts. kappale 2.2.

2.2 Omat Tiedot

Ensimmäisen sisäänkirjautumisen yhteydessä käy päivittämässä “Omat tiedot”-sivun sisältö. Täällä voit
muokata henkilö- ja kirjautumistietojasi, sekä syöttää kaikkiin lupiin automaattisesti lisättävät tiedot
(yrityksen nimi ja yhteyshenkilön tiedot) luvitusvaiheen helpottamiseksi. Kun olet tehnyt tarpeelliset
muutokset, klikkaa painiketta “OK”. Tallennuksen onnistumisesta kerrotaan kyseisen sivun ylälaidassa.

2.3 Uusi kulkulupa

Uuden kulkuluvan luominen tapahtuu ”Kulkuluvat”-valikosta, joka löytyy sivun ylälaidasta

Kulkuluvat

Uusi kulkulupa. Kulkuluvan luominen ja muokkaaminen tapahtuu yllä olevan kuvan lomakkeen avulla.
Rekisterinumerot voidaan syöttää tekstikenttiin eroteltuina esimerkiksi pilkulla tai välilyönnillä. Ohjelmisto
poistaa rekisterinumeroista väliviivat automaattisesti. Lähtökohtaisesti kullekin rekisterinumerolle pyritään
tekemään oma kulkulupa. Pakollisena tietona on vain yksi rekisterinumero, mutta kaikki saatavilla oleva
tieto tulisi syöttää.

Seuraavassa lyhyesti lupakenttien selitykset:
•

Luparyhmä – Kullakin toimittajalla on oma luparyhmä, johon kaikki luodut luvat kuuluvat

•

Henkilötiedot: Etunimi ja sukunimi – Kuljettajan eli luvan haltijan nimi (Esimerkissä Sami
Suominen), jos tiedossa ja Puhelin 1 – Ajoneuvon puhelinnumero

•

Yhteystiedot: Yhteyshenkilön nimi ja puhelin – Luvituksesta vastaavan henkilön yhteystiedot.
Mikäli ”Omat tiedot”-sivulla on määritelty oletuksena syötettävät yhteystiedot, on ne tässä
valmiina.

•

Lupaominaisuudet: Kommentti – Vapaamuotoinen kommentti

•

Tunnisteet: Rekisterinumerot – Lupaan liittyvä rekisterinumero/t

•

Näyttöviestiasetukset: Näyttöviestin kieli – Porttien opastenäytöillä näytettävän viestin kieli

Kun luvalle annettavat tiedot ovat valmiit, tallennetaan se järjestelmään ”OK”- painikkeella. Tallennuksen
onnistuessa ohjelmisto siirtyy luvan yhteenvetosivulle. Mikäli tallennus ei onnistu tai
luvalta puuttuu tietoja, ilmoittaa ohjelmisto virheistä lomakkeen yläpuolella. Ylläolevassa esimerkissä
luotiin ajolupa ajoneuvolle, jonka rekisterinumero on ABC-123 ja kuljettajana toimii Sami Suominen.

Alla esimerkki viesti onnistuneesti tallennetusta kulkuluvasta:

2.4 Käyttäjien hallinnointi
Käyttäjien hallinta aloitetaan päävalikon kohdasta ”Ylläpito”. Hallintasivulla esitetään lista yrityksen
käyttäjistä. Oikeassa ylänurkassa on linkki uusien käyttäjien luontiin. Muokkaa- ja poista linkit ovat kunkin
rivin sarakkeessa ”Toiminnot”. Yrityksellä voi olla useampi luvittaja tarvittaessa ja tämä on monessa
tapauksessa suositeltavaakin (Lomatuuraukset, sairaslomat, yleinen hallinnointi, mahdollinen alihankkija).

Luo uusi käyttäjä

Uusi käyttäjätunnus luodaan ylläolevalla kaavakkeella. Kaikki syöttöasetukset ovat pakollisia ja Visyjärjestelmä lähettää syötettyyn sähköpostiin käyttäjän kirjautumistiedot Visy Access Net -järjestelmään.
Järjestelmä antaa uudelle käyttäjälle samat lupien hallinnointi oikeudet kuin tunnuksen luojalle.

2.5 Lupahaku

Lupahaulla voit tehdä monipuolisia hakuja järjestelmään tallennetuista kulkuluvista. Hakuehtoja annettaessa
voidaan käyttää myös jokerimerkkejä “*” ja “?”. Esimerkiksi “Etunimi”-kenttään
syötetty merkkijono “M*” hakee tietokannasta kaikki kulkuluvat, joiden omistajan etunimi alkaa
kirjaimella “M”. Kysymysmerkkiä käytetään korvaamaan yksi merkki haettavasta sanasta.
Esimerkiksi rekisterinumeron perusteella haettaessa voidaan syöttää “XYZ???”, joka palauttaa
kulkuluvat, joille on annettu kuusimerkkinen “XYZ”-alulla varustettu rekisterinumero.

Kulkulupahaun tulokset esitetään listamuodossa, joka voidaan järjestää kunkin sarakkeen mukaan
klikkaamalla haluttua sarakeotsikkoa. Klikkaamalla samaa otsikkoa toistamiseen järjestetään lista
käänteiseen järjestykseen.

Seuraamalla “ID numeron”-linkkiä avautuu valitun luvan yhteenvetosivu, sivulta pääset myös muokkaamaan
kulkulupaa. Listan alapuolella on valinta “Excel”, jonka avulla voit tallentaa raportin haetuista luvista omalle
koneellesi.

2.6 Tapahtumahaku

Tapahtumahaulla voidaan halutessa tarkastella eri ajoneuvojen liikkumisia UPM:n tehdasalueilla.
Esimerkiksi voidaan tarkastaa, onko joku tietty ajoneuvo jo saapunut Tervasaareen lastaukseen.

Tapahtumahaku toimii kuten kulkulupahaku eli voit käyttää jokerimerkkejä hakuehtojen antamiseen.
Huomaa, että päivämäärät alustetaan niin, että haettavan aikajakson alku on kaksi tuntia nykyisestä
hetkestä taaksepäin ja lopetushetki on kuluvan vuorokauden viimeinen minuutti.

Ohjelmiston ylläpitäjällä on mahdollisuus rajata tapahtumahaulle annettavan aikavälin suurin mahdollinen
pituus. Jos ylläpitäjä on laittanut rajaksi esimerkiksi kaksi viikkoa ja tapahtumahaulle annettu aika on
pidempi, ei hakua suoriteta ja hakusivulla näytetään virheilmoitus.

Tapahtumahaun tulokset näytetään listanäkymässä, josta yksittäisen tapahtuman tiedot ja siihen liittyvät
kuvat voi avata erilliselle sivulle tapahtumanumeroa klikkaamalla. Listan alaosassa on valinta “Excel”, jonka
avulla voit tallentaa raportin löytyneistä tapahtumista omalle koneellesi.

