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Kenelle?
Olit sitten omaa autoa käyttävä yrittäjä, työntekijä tai 
työsuhdeautoilija, Max Technologies Oy:n Automaattinen 
ajopäiväkirja on ratkaisu sinulle, joka:

Liikut paljon autolla•	
Olet kyllästynyt kirjaamaan ajojasi paperille useasti päivässä•	
Haluat pitää tarkkaa ja luotettavaa ajopäiväkirjaa•	
Käyttäisit aikaasi mieluummin tuottavaan työhön tai johonkin •	
muuhun
Haluaisit mahdollisuuden tulostaa valmiin ajopäiväkirjan ja •	
matkalaskut napin painalluksella

Säästää aikaa ja vaivaa
Automaattinen ajopäiväkirja 
on nerokas ja yksinkertainen 
ratkaisu, jonka avulla pääset 
eroon perinteisestä ajojen 
kirjaamisesta. Ajon alkaessa kuljettajan tehtävänä on vain valita 
työ- ja yksityisajon väliltä nappia painamalla. Tämän jälkeen laite 
hoitaa loput kirjaamalla automaattisesti GPS-paikkatietojen 
perusteella tarkat ajoreitit sekä ajat suoraan web-järjestelmään.

Järjestelmän kautta voidaan  vaivattomasti tulostaa sekä verottajan 
että työnantajan vaatimusten mukainen ajopäiväkirja ja valmiit 
matkalaskut. Ajotiedot voidaan viedä myös muihin järjestelmiin ja 
tallentaa valmiina PDF- tai Excel-tiedostoina omalle koneelle.

”Automaattinen ajopäiväkirja on säästänyt aikaani huomattavan paljon, kun kirjattavia ajoja on päivän aikana useita. Nyt voin 
hoitaa työlään ajopäiväkirjan täytön pelkällä napin painalluksella ja järjestelmä tekee loput puolestani!”

- Mirja Taranto, Kiinteistönvälitys Mirja Taranto Ky LKV

”Helppo ja käytännöllinen. Ratkaisu säästää erittäin paljon aikaa ja vaivaa.”
- Harri Kivelä, NAI Premises Oy
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Säästää rahaa
Automaattinen ajopäiväkirja muistaa aina kirjata kaikki ajosi, joten lyhimmätkään ajot eivät unohdu. 
Tämä voi tarkoittaa vuositasolla jopa tuhansia säästettyjä euroja verovapaiden kilometrikorvausten 
ansiosta. Laitteen käyttö mahdollistaa myös työsuhdeautoilun verosäästöt, jos tarkan ajopäiväkirjan 
avulla voidaan osoittaa yksityisautoilun pieni osuus kaikista ajoista.

Helppo asentaa ja käyttää
Automaattinen ajopäiväkirja edustaa ajattelutapaa, jossa nykyaikainen tekniikka on jalostettu 
helppokäyttöiseen muotoon. Laite on teknisesti korkealaatuinen, mutta pääpaino on silti 
käytettävyydessä ja helppoudessa.

Ajopäiväkirjalaitteen asennus on erittäin yksinkertaista ja sen voi tehdä kuka vain; GPS-antenni 
sijoitetaan näkyvälle paikalle, virtajohto liitetään ajoneuvon tupakansytyttimeen tai OBD-liittimeen ja 
laite on käyttövalmis. Asennus voidaan tehdä myös kiinteästi ajoneuvon suoravirtaan.

Ratkaisun käyttö ei vaadi ohjelmistoasennuksia tai käsintehtävää tiedonsiirtoa. Kaikkiin ajotietoihin 
päästään käsiksi helppokäyttöisen ja suojatun web-käyttöliittymän kautta, jonne asiakas saa tunnuksen 
ja salasanan. Ajotietoja voidaan luonnollisesti lisätä ja muokata myös jälkikäteen halutulla tavalla. 
Ratkaisun käyttö ei vaadi pitkäaikaista sitoutumista, sillä palvelulla on yhden kalenterikuukauden 
irtisanomisaika.

Apua varkaustapauksissa
Ajopäiväkirjaratkaisu tarjoaa apua myös varkauksien varalta, sillä kiinteästi asennettu 
paikannin lähettää auton paikkatietoja heti, kun auto on liikkeessä. Ajoneuvon liikkeitä voi 
luonnollisesti myös seurata reaaliajassa, kun kuljettajana on joku muu kuin auton omistaja 
tai haltija.


