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MepsTarkastus
Yleistä
Voidaksesi käyttää MepsTarkastus-sovellusta, tarvitset käyttäjätilin Mepsissä.
MepsTarkastus-sovellusta käytetään kiinteistöjen vahinkotarkastusten tekemiseen.
Sinun tulee ensin luoda hanke ja osoittaa tarkastus Mepsin selainsovelluksessa (Meps.net), jota
kutsutaan tässä ohjeessa nimellä Meps. Nähdäksesi tarkastushankkeen MepsTarkastus-sovelluksessa
tulee sinulla olla käyttäjätiedoissasi oikeus tehdä tarkastuksia sekä omissa tiedoissasi määritelty
lähtöosoite. Nämä asetukset tehdään Mepsissä.
Sinulla tulee olla WiFi tai 3G/4G-liittymä. Tarkista internet-yhteytesi, jos sinulla on vaikeuksia kirjautua
sovellukseen, tallentaa tai hakea tarkastushanke. Voit lisätä muistiinpanoja ja kuvia hankkeeseen
offline-tilassa, mutta voit tallentaa nämä vain kun sinulla on internet-yhteys. (Katso sivulta 12 kuinka
tarkistat onko sinulla internet-yhteys.)
Sovelluksen voit ladata seuraavista kaupoista: Microsoft Store, App Store tai Play Kauppa.
Yksinkertaisimmin löydät sovelluksen hakusanoilla Meps tai MepsTarkastus.

Näin käytät MepsTarkastus-sovellusta
1. Klikkaa Meps-ikonia avataksesi
MepsTarkastus-sovelluksen.

2. Täytä käyttäjätunnus ja salasana ja klikkaa
kirjaudu sisään.
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3. Näet ne tarkastushankeluonnokset, jotka on
osoitettu sinulle. Klikkaa Päättyneet, jos haluat
nähdä kohteen joka on päättynyt.

4. Klikkaa karttaikonia oikeassa
yläkulmassa nähdäksesi
karttanäkymän hankkeistasi.
Lisätietoja hankkeesta näet klikkaamalla
kyseistä hankettaa koskevaa merkintää.

5. Kun klikkaat tarkastushanketta, noudetaan
sen tiedot Mepsistä. Hankkeilla voi olla erilaisia
tiloja.

Harmaa = Klikkaa hammasratasta, kun haluat asettaa hankkeen käytettäväksi offlinetilassa, saattaa kaikki hankkeet käytettäväksi offline-tilassa tai avata hankkeen
Mepsissä.
Vihreä = Tarkastushanke on ladattu mobiililaitteeseen. Voit käsitellä sitä offlinetilassa. Klikkaa tätä poistaaksesi paikallisesti tallennettu tarkastus tai avataksesi
hankkeen Mepsissä.
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Keltainen = Tarkastushankkeeseen on tehty mobiililaitteessa muutoksia,
joita ei ole tallennettu Mepsiin. Klikkaa tätä tallentaaksesi muutokset,
poistaaksesi paikallisesti tallennetun tai avataksesi hankkeen Mepsissä.
Punainen = On ilmennyt virhe tallennettaessa tai avattaessa tarkastushanketta.
Klikkaa varoituskolmiota nähdäksesi virheilmoituksen.

7. Ensimmäinen sivu, joka näytetään, on
yhteenveto tarkastushankkeesta. Jos
tarkastusaika on annettu, näytetään se tässä.
Voit muuttaa sitä klikkaamalla
tarkastusaikariviä.
Jos asiakaaseen on otettu yhteyttä, merkitset
tähän Asiakkaaseen otettu yhteyttä, jolloin
myös ajankohta toimenpiteelle kirjautuu tähän.
Toimenpiteen tila on nähtävissä myös jokaisen
tarkastuksen yhteydessä Tarkastuksetlistassa.
8. Jos klikkaat osoitetta tai Näytä reitin
kuvaus, siirryt karttasovellukseen, jossa näet
kohteen maantieteellisen sijainnin.

9. Tarkastustyyppi. Tässä voit valita
käytettävän lomakkeen joko tarkastuksen
vahinkotyypin tai käyttötarkoituksen mukaan.
Jos vaihdat lomaketta, tallennetaan edellisen
lomakkeen vastaukset ja kuvat niiden
kysymysten osalta, jotka ovat molemmissa
lomakkeissa. Muut vastaukset poistetaan.
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10. Jos hanke on vakuutusyhtiöhanke, on
tietoa annettu myös laajuudesta,
vakuutustiedoista ja omavastuusta. Tässä voi
myös muuttaa omavastuun määrää.

11. Yhteyshenkilöt-kohdassa näytetään
hankkeeseen kutsuttujen yritysten
yhteystiedot. Tässä valitset myös
tarkastuksen läsnäolijat. Voit myös lisätä
läsnäolijoita.

12. Lomakkeessa vastaat listan kysymyksiin.
Pakolliset kysymykset on merkitty asteriskillä
(*). Pakollisiin kysymyksiin tulee vastata, jotta
voit päättää tarkastuksen sekä merkitä
hankkeen valmiiksi.

13. Jokaiseen lomakkeen kohtaan voit liittää
kuvan klikkaamalla kamera-kuvaketta, jos
haluat ottaa kuvan mobiililaitteen kameralla
tai kuvakirjasto-kuvaketta, jos haluat liittää
olemassa olevan kuvan.
Kuvat tallennetaan kuva-arkistoon.
20)
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14 Kuva-arkisto sisältää kaikki tarkastuksen
kuvat. (kts 20)

15. Pohjakuvat ja Kosteusmittauspöytäkirja.
Lisää uusi pohjakuva klikkaamalla.
Voit valita, joko kuvan tai
pohjakuvan piirtämisen.
Kosteusmittauspöytäkirjan luot antamalla
mittapisteet, jotka voidaan sijoittaa
pohjakuvaan valitsemalla piirrostyökaluista
mittapistekuvakkeen.

16. Kohdassa Tilat lisäät ne tilat, jotka kirjataan
tarkastukseen.
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17. Jokaisessa tilassa voit täyttää mitat sekä
lisätä omat kommentit. Voit myös liittää kuvia
joko mobiililaitteen kameralla tai
kuvakirjastosta.
Jos haluat kopioida tilan, klikkaa
kopiokuvaketta ja jos haluat poistaa
tilan, klikkaa paperikorikuvaketta
oikeassa yläkulmassa.

18. Käytännön tietoja -kohta sisältää kohteesta
käytännön tietoja, joita voi muokata.

19. Välilehdelle Yhteenveto voit kirjoittaa
raportin lopputekstin.
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20 Kuva-arkisto sisältää kaikki tarkastuksen
kuvat. Klikkaa valitse ja merkitse kuvat.

20 Merkityt kuvat voidaan siirtää, kopioida,
viedä och poistaa.
Klikkaa kuvaa ja klikkaa sen
jälkeen piirrä piirtääksesi kuvaan.

21. Voit valita ylävalikosta erilaisia
piirtovaihtoehtoja.
Poista klikkaamalla kumoa-kuvaketta.
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21. Kaksoisklikkaamalla piirroskuvaketta voit
valita piirroksen värin sekä piirrosjäljen
leveyden.
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22. Kaikissa tekstikentissä on mahdollisuus
lisätä vakiotekstejä. Klikkaa tekstikentän
yläpuolella olevaa kuvaketta.
Nämä vakiotekstit luodaan selainsovelluksessa
Meps.net kohdassa Meidän yritys /
Vakiotekstit.

22. Valitse vakiotekstikategoria ja klikkaa sitä
tektiä, jonka haluat liittää.

23. Lopetat tarkastuksen painikkeilla
Tarkasta ja päätä tai Tallenna ja sulje.
Jos valitset Tallenna ja sulje siirryt takaisin
päävalikkoon. Tarkastus tallennetaan ja voit
muokata tarkastusta myöhemmin.
Jos valitset Tarkasta ja päätä…

23. …silloin näytetään Yhteenveto sisältäen
kaikki tarkastuksen tiedot. Yhteenvedon
lopussa on painike: Päätä tarkastus.

Voit päättää tarkastuksen vain Online-tilassa.
Jos yrität päättää tarkastuksen Offline-tilassa,
tarjotaan sinulle mahdollisuutta siirtyä Onlinetilaan.
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23. Voidaksesi päättää tarkastuksen täytyy
sinun vahvistaa se klikkaamalla Päätä
tarkastus. Valitse haluatko Lähettää
päätettäväväksi vakuutusyhtiölle tai/ja jakaa
tarkastuksen asiakkaan hankesivulle.

Huomioi, että päätettyä tarkastusta ei voi enää
muokata. Hankkeen tarkastus on lukittu eikä
sitä voi enää muokata.
Jos joihinkin pakollisiin kysymyksiin (*) ei ole
vastattu, ilmoitetaan siitä pop-up-viestillä.
Tällöin sinun tulee siirtyä takaisin
lomakkeeseen ja vastata näihin kysymyksiin
ennen kuin voit päättää tarkastuksen.
24. MepsTarkastus-sovelluksen aloitussivulla
kohde siirtyy Luonnos-listalta Päätetty-listalle.
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Tarkista internet-yhteys
1. Klikkaa kumoa/rasti nähdäksesi tietoja
sovelluksesta, kuten tietoa yksityisyyden
suojasta ja sovelluksen versiosta. Voit myös
tehdä verkkotestin.

2.Kohdassa Verkkotestit voit tarkistaa
internet-yhteyden ajamalla verkkotestit.
Klikkaa Aja verkkotestit.
Tarkoittaa, että yhteys on olemassa.
Tarkoittaa, että yhteydessä on jokin
virhe.
Jos Googlessa on peukalo ylhäällä ja Mepsissä
on peukalo alhaalla, voi se merkitä, että jokin
verkkoasetuksesi estää Mepsin kutsumisen.
Tarkista ystävällisesti verkkoasetuksesi.
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Tekstin syöttäminen puheohjauksella
Helpottaaksesi tekstin syöttöä voit käyttää
näppäimistösi puheohjausvalintaa ja puhua
tekstisi. Paina hammaspyöräkuvaketta ja
valitse mikrofonikuvake.
Puhu tekstisi ja klikkaa
uudelleen
mikrofonikuvaketta, kun olet valmis.

Mittojen syöttö etäisyysmittarilla
On mahdollista kytkeä Bluetooth-yhteys
mobiililaitteesi ja Leica Disto etäisyysmittarin
välillä. Jos mobiililaitteesi tukee tätä, voit
klikata hammasrataskuvaketta
Om din enhet stödjer detta kan du
klicka på kugghjulet på MepsTarkastusetusivulla ja valita kytke yksikkö.

Voit myös liittää automaattisen
etäisyysmittauksen siinä tilassa, jonka haluat
mitata. Klikkaa Bluetoothkuvaketta siten, että se muuttuu
siniseksi.
Klikkaa sitä kenttää, jonka haluat mitata ja
klikkaa ”mittaa” Leica-laitteessa. Mitat
täydentyvät tällöin automaattisesti.
Kun haluat sulkea mittauslaitteen,
klikkaa Bluetooth-kuvaketta
uudelleen siten, että se muuttuu
harmaaksi tai siirry astuksiin ja valitse Kytke
yksikkö irti.
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Kameran hallinnointi Windowsissa
Yleensä sinun täytyy hyväksyä, että
MepsTarkastus-sovellus saa käyttää
mobiililaitteen kameraa ja/tai kuvia.

Voit muuttaa mobiililaitteen kameran käyttöä
kohdassa Asetukset, Yksityisyys ja Kamera.
Valitse tila Päällä kohdassa Anna sovellusten
käyttää laitteen kameraa sekä kohdassa
MepsTarkastus kohdassa Valitse mitkä

sovellukset voivat käyttää laitteen kameraa.

Kameran hallinnointi iPad/iPhone-laitteissa
Yleensä sinun täytyy hyväksyä, että
MepsTarkastus-sovellus saa käyttää
mobiililaitteen kameraa ja/tai kuvia.
Voit muuttaa mobiililaitteen kameran käyttöä
kohdassa Asetukset, Yksityisyys ja Kamera.
Valitse tila Päällä kohdassa Anna sovellusten
käyttää laitteen kameraa sekä kohdassa
MepsTarkastus kohdassa Valitse mitkä

sovellukset voivat käyttää laitteen kameraa.
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