
Aitta-mobiilisovellus
KÄYTTÄJÄN OHJE

Mobiilisovelluksen asennuslinkki: https://aitta.mediq.fi/android/

Android-mobiilisovelluksen voi asentaa kopioimalla puhelimen selaimeen yllä olevan osoitteen. 
Puhelimen asetuksista sallitaan "tuntemattomat lähteet". Uudemmat puhelimet osaavat ehdottaa sitä, 
vanhemmissa pitää mennä asetuksiin ennen asentamista.

Jos järjestelmä ehdottaa avattaessa uutta versiota, valitse Asenna nyt.

Käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia. Uuden salasanan saa tilattua ”unohtuiko salasana” -linkistä. 
Saat sähköpostitse uuden salasanan. Salasanan saa myös vaihdettua Web-sovelluksessa.

Lue QR-koodilla asiakasnumero 
tai kirjoita numero kenttään 
Asiakasnumero.

Vasemmassa yläkulmassa kolmen 
viivan kuvakkeesta toiminnot:
• Valitse/vaihda asiakas
• Ohje
• Kirjaudu ulos

Kirjaudu sisään



Tilaa tuote 
Esiin tulee tuotenäkymä, jossa seuraavat tiedot: 
• Mediq tuotenumero 
• Valmistajan ref-numero 
• Tuotteen nimi 
• Tilausmäärä (määritelty valikoimassa) 
• Tilauspiste  
• Linkki tuotekuvaan (oikea yläkulma)

Tilausmäärää voi muuttaa +/- kuvakkeesta.

Hyväksytään TALLENNA.

Luetaan uusi tuote-etiketti jne.

Oikeasta alakulmasta nuolikuvakkeella takaisin 
päävalikkoon, tilausta ei erikseen lähetetä.

Listaus tuotteista, joita uudelle tilaukselle 
on poimittu. Tilauksen hyllytyspäivä muo-
dostuu määritellyn aikataulun mukaisesti. 

Tilaus sulkeutuu automaattisesti keräilyä 
ja toimitusta varten 2-3 päivää ennen 
toimitusta. Status muuttuu 

Tilausrivin muutos kynä-kuvakkeesta.

Koskettamalla asiakasnumeroa 
esiin tulee asiakkaan tiedot. 
Nuolikuvakkeella paluu 
päävalikkoon.

Päävalikko

Päävalikosta UUSI TILAUS

Päävalikosta AVOIN TILAUS

Lue etiketistä QR-koodi tai hae 
tuote numerolla/nimellä.

• Määrämuutos +/- kuvakkeesta
• Poisto roskakorista (vasemmalla alhaalla)
• Tallennus alareunasta
• Peruutus nuolipainikkeella



Listaus tilauksista.

 ! Pikatilaussignaali

Värisignaalit: 
  Vihreä, avoin tilaus, voi tehdä 

 muutoksia.

 Keltainen, keskeneräinen, ei tehdä 
 muutoksia. Tilaus on keräilyssä tai 
 osa riveistä jälkitoimituksessa.

 Harmaa, kaikki rivit toimitettu

Listaus tilauksen tuoteriveistä.
Värisignaalit kuten edellä kuvattu.

Lue etiketistä QR-koodi tai hae 
tuote numerolla/nimellä.

Tilaa etiketti.
Peruutus nuolipainikkeella.

Päävalikosta TILAUSHISTORIA

Päävalikosta TILAA ETIKETTI

 -kuvakkeesta (vasen alareuna) 
tuotevalintaan.

Lue etiketistä QR-koodi tai hae 
tuote numerolla/nimellä.

Kun valittu halutut tuotteet, LÄHETÄ.

Tilaus lähtee heti Mediqiin ja 
toimitetaan erillisenä toimituksena. 

Pikatilauksesta veloitetaan 
pientoimituslisä ja toimitusmaksu 
sopimuksen mukaisesti.

Päävalikosta PIKATILAUS



Mediq Suomi Oy, Riihitontuntie 7 D, 02200 Espoo 
Puhelin 020 112 1510, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi

1/2020

Esiin tulee tuotenäkymä, jossa seuraavat tiedot:
• Mediq tuotenumero
• Valmistajan ref numero
• Tuotteen nimi
• Määrä myyntiyksiköinä, syötetään +/- 
 tai numerona, nolla myös syötettävä
• Määrä (kpl) syötetään +/- 
 tai numerona, nolla myös syötettävä
• Linkki tuotekuvaan (oikea yläkulma)

Merkitään laskennan tulos ja tallennetaan. 

Samaa tuotetta voi käsitellä inventoinnissa useaan 
kertaan. Sovelluksessa avautuu tuotenäkymä ja 
aiemmin tallennettu määrä. Määrää voidaan muuttaa, 
viimeinen tallennus säilyy voimassa.

Inventaario on avoinna aloituksesta kuluvan päivän 
ja sulkeutuu vuorokauden vaihtuessa. 
Inventaariota voi tehdä useampi käyttäjä yhtä aikaa.

Alareunassa näkyy Aitassa olevien tuotteiden 
määrä ja laskuri näyttää montako on laskettu. 
Laskemattomat tuotteet harmaana listauksessa, 
lasketut petroolin sinisenä.

 -kuvakkeesta (vasen alareuna) tuote- 
valintaan. Lue etiketistä QR koodi tai hae 
tuote numerolla/nimellä.

Päävalikosta INVENTAARIO

Kirjaudu ulos


