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1 TRUCK CHECK-IN KASUTUSJUHEND 

1.1 Alguskuva andmed 
Kioski alguskuva vasakus servas on näha teenindusolukord terminalis. 
 

Veokite arv terminalis KCT: terminali sees olevate veokite arv 
VCT: konteineritõstukitega laaditaval konteineriplatsil olevate 
veokite arv 

A-checkitud autode arv Tulemas olevate A-checkitud autode arv 
Konteineri toimingud 
konteineritõstukitega laaditaval 
konteineriplatsil 

Terminali sees olevate ja tulemas olevate A-checkitud veokite ühine 
konteineritöö järjekord konteineritõstukite teenusele 

Konteineri toimingud depoos Terminali sees olevate ja tulemas olevate A-checkitud veokite ühine 
konteineritöö järjekord depooteenusele 

 
Kui depoo- või konteineritõstukiteenuses on järjekord, võib neid teenuseid vajavate toimingute 
sisestamine kioski kaudu olla häiritud. Sellekohane teade ilmub siis käivitusekraanile. Teade annab 
teada järgmist: 

- milline teenus on suletud 
- sulgemise põhjus 
- millal teenus on hinnanguliselt taas kasutatav 
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1.2 Kasutamise algus 
Alusta kioski kasutamist, sisestades peakuval veoki registreerimisnumber ja vajutades seejärel OK. 
Alternatiivselt võid näidata kioski kaardilugejale veoki RFID-kaarti. Kaardilugeja paikneb kioski 
esipaneelil oleva kaardi pildi kohal. 

 
 

 
Kuva 1-1: Peakuva 

1.3 Konteiner- või semiveoki valimine 
Järgmisel kuval valid, kas oled loovutamas või ära toomas konteinereid või semitreilereid. Kui oled 
loovutamas või ära toomas konteinereid, vajuta Konteinerveok, ja kui oled loovutamas või ära toomas 
semitreilereid, vajuta Semiveok. Vajutades punast nuppu Tagasi, võid minna tagasi alguskuvale.  

 
 

Kuva 1-2: Konteiner- või semiveoki valimine 
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Järgmisel kuval on näha, et Sinu registreerimisnumbrile on lisatud konteineri toimingud juhul, kui 
selliseid on. Kui numbrile ei ole veel lisatud ühtegi konteineri toimingut, on ekraanil tekst: ’Ei ole 
lisatoiminguid’. Et lisada uusi konteineri toiminguid, vajuta ’Lisa uus toiming’. 
 

 

 
Kuva 1-3: Toimingute ülevaade (konteinerid) 

 
 

 
Kuva 1-4: Toimingute ülevaade (semid) 

 
 
 
 
Kui oled vajutanud ’Lisa uus toiming’, muutuvad kuva allääres paiknevad nupud. Vali soovitud 
toimingutüüp (Tühi välja, Täis välja, Tühi sisse, Täis sisse või Ballastkonteiner), vajutades vastavale 
nupule.  
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Kuva 1-5: Toimingutüübi valimine (konteinerid) 

 
 

 
Kuva 1-6: Toimingutüübi valimine (semid) 

 
Alternatiivselt võid näidata toimingukoodi kioski vöötkoodilugejale. Vöötkoodilugeja paikneb kioski 
esipaneelil oleva vöötkoodipildi kohal. Toimingu vöötkoodi seletuse leiad käesoleva kasutusjuhendi 
4. peatükist. 
 
Kui oled valinud mingi toimingu, avaneb toimingukohane toimingu andmete sisestamiskuva. 
Järgnevalt on esitletud eri toimingutüüpide sisestamiskuvad. 
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2 ERINEVATE TOIMINGUTÜÜPIDE ANDMETE SISESTAMINE 

2.1 Tühi konteiner välja 
Toimingu Tühi konteiner välja loomiseks sisesta esmalt see loovutamise viitenumber, millelt oled 
konteinerit ära viimas, ja vajuta OK. 
 

 
Kuva 2-1: ”Tühi konteiner välja” loovutamise viitenumbri sisestamine 

 
Järgnevalt ilmub loovutamise viitenumbri alla rippmenüü, millest vali äraviidava konteineri suurus, 
tüüp ja kõrgus. (Ülaltoodud näites on valitud 40/DC/8.6). Vali menüü alternatiividest soovitud suurus, 
tüüp ja kõrgus ning vajuta OK. 
 

 
Kuva 2-2: ”Tühi konteiner välja” – suuruse, tüübi ja kõrguse valimine 
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2.2 Täis konteiner välja 
Toimingu Täis konteiner välja loomiseks sisesta äraviidava konteineri number ja sellele vastav PIN-

kood tarne kinnitusest ja vajuta OK. 

 
Kuva 2-3: ”Täis konteiner välja” – konteineri numbri ja PIN-koodi sisestamine 

 

2.3 Tühi konteiner sisse 
Toimingu Tühi konteiner sisse loomiseks sisesta tagasitoodava konteineri number ja ISO-kood ning 
vajuta OK. Vajadusel loe käesoleva kasutusjuhendi 4. peatükist, mida ISO-kood endast kujutab. 

 
Kuva 2-4: ”Tühi konteiner sisse” – konteineri numbri ja ISO-koodi sisestamine 
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2.4 Täis konteiner sisse 
Toimingu Täis konteiner sisse loomiseks sisesta täis konteineri number ja ISO-kood ning vajuta OK. 
Vajadusel loe käesoleva kasutusjuhendi 4. peatükist, mida ISO-kood endast kujutab. Et toimingu Täis 
konteiner sisse loomine õnnestuks, peavad täis konteineri andmed olema eelnevalt saadetud 
elektrooniliselt EDI-saatekirjaga või sisestatud eWaybill veebiteenuse kaudu. 
 

 
Kuva 2-5: ”Täis konteiner sisse” – konteineri numbri ja ISO-koodi sisestamine 

 

2.5 Ballastkonteiner 
Ballastkonteineri lisamiseks sisesta ballastkonteineri number ja vajuta OK. Ballastkonteineri all 
mõeldakse konteinerit, mis on veoki peal ja tuleb koos veokiga sadamaterritooriumile ja terminali 
ning lahkub sama külastuse lõppedes koos veokiga sadama territooriumilt. Ka ballastkonteinerid 
tuleb asjakohaselt deklareerida. Deklareerimata jätmine põhjustab puuduliku liikumisloa 
moodustumise ning sissepääs sadama territooriumile ja terminali on takistatud. 
 

 
Kuva 2-6: ”Ballastkonteiner” – konteineri numbri sisestamine 
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2.6 Tühi semi välja 
Toimingu Tühi semi välja loomiseks sisesta esmalt tühja semi number ja sellele vastav PIN-kood 
tarnepartii kinnitusest, ja vajuta OK 

 
Kuva 2-7: ”Tühi semi välja” – semi ja PIN-koodi sisestamine 

 

2.7 Täis semi välja 
Toimingu Täis semi välja loomiseks sisesta esmalt tühja semi number ja sellele vastav PIN-kood 
tarnepartii kinnitusest, ja vajuta OK. 

 
Kuva 2-8: ”Täis semi välja” – semi ja PIN-koodi sisestamine 
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2.8 Tühi semi sisse 
Toimingu Tühi semi sisse loomiseks sisesta esmalt tühja semi number ja vajuta OK. 

 
Kuva 2-9: ”Tühi semi sisse” – semi numbri sisestamine 

 

2.9 Täis semi sisse 
Toimingu Täis semi sisse loomiseks sisesta esmalt tühja semi number ja vajuta OK. 

 
Kuva 2-10: ”Täis semi sisse” – semi numbri sisestamine 
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3 TOIMINGUTE ÜLEVAADE JA A-CHECK 
Eelpool kirjeldatud toimingute loomise kuvadega lisatud toimingud on nähtavad tabelis ’Veoki 
toimingud’. (Ülal on näide pärast ühe ’Tühi välja’ toimingu lisamist). Kui soovid lisada toiminguid 
külastuskorrale, vajuta ’Lisa uus toiming’. Kui soovid muuta juba sisestatud toimingut, vali tabelist 
ja vajuta ’Muuda toimingut’. Kui soovid kustutada juba sisestatud toimingu, vali tabelist ja vajuta 
’Tühista toiming’. 
 

 
Kuva 3-1: Toimingute ülevaade (konteinerid) 

 

 
Kuva 3-2: Toimingute ülevaade (semid) 

 
Kui oled sisestanud külastuskorrale kõik soovitud toimingud, vajuta ’A-check’. Kui soovid tühistada  
sisestatud andmed ja lahkuda või alustada algusest, vajuta ’Tühista’. Konteineri toimingute 
sisestamine tuleb alati lõpetada õnnestunud A-checkiga. Ilma õnnestunud A-checkita ei 
moodustu veokile liikumisluba ning pääs sadama territooriumile ja terminali on takistatud. 
Kui tuled konteinereid Stevecolt ära viima, siis küsib süsteem veel kohta, kuhu autos need pannakse. 
Märgi ristiga igale väljastatavale konteinerile koht peas (ees, keskel, taga) või haagises (ees, keskel, 
taga). Pärast seda saad teha A-checki. 
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All on valitud kohad peas keskel ja haagises ees. 
 

 

3.1 Teadaanne A-checki õnnestumisest 
Kui A-check on õnnestunud, väljastab kiosk vöötkoodiga lipiku, mida kasutatakse terminali 
sissesõidul, vahetusalal ja terminalist väljasõidul. Vöötkoodi ei väljastata juhul, kui kasutad RFID-
kaarti. 

 
 

Kuva 3-3: A-Check OK    
 



14 
 

 

 
 

Kuva 3-4: Kioskist saadud vöötkoodiga lipik 
 
 

3.2 Teadaanne A-checkis toimunud veast 
On võimalik, et toimingu andmete hoolikast sisestamisest hoolimata A-check mingil põhjusel ei 
õnnestu. Sellisel juhul ilmub ekraanile ülaltoodu sarnane teadaanne (NB! Sõltuvalt vea põhjusest võib 
veateade olla muu kui ’Konteinerit ei ole terminalis’). Juhul, kui märkad, et oled sisestanud midagi 
valesti, on Sul võimalik minna tagasi ja muuta toiminguid, kui valid ’Muuda’. Kui Sul ei õnnestu 
probleemi ise lahendada, vali ’Lõpeta’ ja kõik Sinu poolt sisestatud andmed kustutatakse. 
 

 
Kuva 3-5: Teadaanne A-Checki ebaõnnestumisest 

 
Kui valid ’Muuda’, on toimingurida, mis on põhjustanud vea, tabelis punast värvi ja toodud on ka 
vea kirjeldus. Vt. allpool olevat kuva. 
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Kuva 3-6: Ekslik toiming on tabelis punast värvi 
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4 MÕISTED 

4.1 Toimingu vöötkood 
Toimingu vöötkood on vöötkood, mille abil on lihtsustatud konteineri toimingu andmete sisestamine 
kioski, kui näitad vöötkoodi vöötkoodilugejale. Vöötkood hõlbustab ja kiirendab andmete sisestamist 
ja vähendab kirjutusvigade riski. 

 
Steveco toimetab toimingute vöötkoodid Täis välja ja Tühi sisse tüüpi toimingutele koos täis 
konteineri  tarnekinnitusega. Kinnitus saadetakse tarnejuhtimise poolt *.pdf failina, mille vastuvõtja 
võib välja trükkida ja anda edasi juhile, kes tuleb konteinereid ära viima ja/või tagasi tooma. 

4.2 ISO-kood 
ISO-kood on 4-kohaline kood, mis tähistab konteineri suurust ja tüüpi ning mis leidub konteineri 
küljel ja taga konteinerinumbri kõrval. Vt. allpool olevaid näiteid. 
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