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Wstęp
Tiskel płatności jest to system umożliwiający obsługę bezgotówkowych przejazdów w
korporacjach taxi. System pozwala na weryfikację płatności w taksówce, rejestrowanie
przejazdów, tworzenie raportów kosztów oraz wykonanych kursów.

Pierwszelogowanie
System działa w postaci strony internetowej voucher.tiskel.com. Nowe konto dla firmy
tworzone jest przez korporację taxi, z którą dana firma współpracuje. Dane do logowania
wysyłane są w e-mailu aktywacyjnym na adres wskazany przez firmę. Po pierwszym
zalogowaniu należy ustalić nowe hasło oraz sprawdzić poprawność danych firmy. Edycja
danych jest możliwa w dowolnym momencie. Po otrzymaniu wiadomości e-mail klikamy w
odnośnik lub kopiujemy go w pole adresu przeglądarki

Po kliknięciu w podany link zostaniemy przeniesieni do strony pierwszego logowania

Po pierwszym zalogowaniu należy zmienić hasło.
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Tworzenie konta
Konto płatnicze jest to podstawowy element systemu służący do zarządzania budżetem
firmy przeznaczonym na przejazdy bezgotówkowe. Konto jest tworzone i zarządzane przez
osobę zarządzającą systemem po stronie firmy. Konto może mieć ustawione następujące
ograniczenia:
● limit na liczbę przejazdów w miesiącu
● limit kwotowy: dzienny, tygodniowy, miesięczny, limit kwoty na pojedynczy przejazd,
oprócz limitu kwoty można ustalić bufor płatności - jest to kwota, o jaką może być
przekroczony limit.
● limit na dni tygodnia, w których konto jest aktywne
● limit na godziny, w których konto jest aktywne
Ponadto konto może być przypisane do projektu, dzięki czemu koszty są odpowiednio
raportowane w miesięcznych zestawieniach. Aby konto było aktywne, musi być przypisane
do korporacji taxi. W celu stworzenia nowego konta należy wejść w zakładkę KONTA i z
prawej strony wybrać przycisk DODAJ KONTO.

Tworzenie nowego konta składa się z 4 etapów:
1. wybór korporacji taxi, która będzie obsługiwała tworzone konto oraz przypisanie do
konta projektu
2. limit przejazdów w miesiącu, rodzaj limitu kwoty, bufor
3. okres ważności konta, czy konto jest aktywne w święta lub weekendy, godziny w
których konto będzie ważne
4. tworzenie klucza (hasła) do konta, przypisanie numeru telefonu do konta, tworzenie
komentarza do konta, dodawanie karty do konta
Komentarz służy do identyfikacji konta. Komentarzem może być imię i nazwisko, nazwa lub
np. projekt. W sytuacji kiedy nie chcemy tworzyć dostępu “pracownik” komentarzem może
być imię i nazwisko co pozwala identyfikować k
to korzysta z danego konta bez
konieczności tworzenia i przypisywania “pracownika”.
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Przypisanie pracownika do konta
Konto pracownik pozwala na dokładniejsze monitorowanie kto, kiedy i na jaką kwotę
wykonał dany przejazd taksówką. Konto pracownika jest tworzone i zarządzane z poziomu
firmy. Osoba zarządzająca systemem po stronie firmy może stworzyć nowe konto dla
pracownika i przypisać mu konto płatnicze. Płatność dokonana z tego konta płatniczego
będzie przypisana w raportach do danego pracownika. Nowe konto jest tworzone poprzez
podanie adresu e-mail danego pracownika. Na ten adres zostanie wysłana wiadomość
aktywacyjna. Jeden pracownik może mieć przypisanych kilka kont płatniczych. Aby
przypisać pracownika do konta należy wejść w zakładkę KONTA, następnie do
odpowiedniego konta wybrać danego pracownika w kolumnie PRACOWNIK.
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Przypisanie karty do konta
Karta bezgotówkowa - jest to plastikowa karta wielorazowego użytku. Karta jest przypisana
do konta płatniczego. Taksówkarz skanuje kartę terminalem w taksówce, po wpisaniu kwoty
za kurs użytkownik musi potwierdzić płatność kodem PIN. Kod PIN jest taki sam jak kod PIN
danego konta płatniczego. Kartę do konta przypisujemy podczas tworzenia danego konta.
Aby przypisać kartę do istniejącego już konta należy wejść w zakładkę KARTY, z prawej
strony wybrać przycisk DODAJ KARTĘ. Następnie przepisujemy 16 cyfrowy numer karty
oraz wybieramy konto, do którego dana karta ma zostać przypisana.

Podpięcie konta pod numer telefonu
Zamówienie telefoniczne ze zdefiniowanego numeru telefonu - do konta płatniczego lub
pracownika można przypisać numer telefonu. Gdy użytkownik dzwoni do korporacji taxi ze
wskazanego numeru telefonu, może na etapie zamawiania taksówki poinformować
dyspozytora że przejazd będzie bezgotówkowy. Dyspozytor ma wgląd w konta przypisane
do danego numeru telefonu i użytkownik może wskazać, które z nich ma zostać obciążone.
Pod koniec kursu taksówkarz poprosi użytkownika o potwierdzenie płatności numerem PIN
przypisanym do danego konta. Aby przypisać numer telefonu do konta należy wejść w
zakładkę KONTA, następnie przy odpowiednim koncie wybrać akcje POKAŻ z prawej strony
tabeli. Kolejnym krokiem jest przejście do edycji konta, tam w odpowiednim polu
przypisujemy numer telefonu.
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Projekt
Projekt pozwala na łatwiejsze zarządzanie kosztami w firmie. Konta oraz bony mogą być
przypisywane do poszczególnych projektów, dzięki czemu w łatwy sposób można
zapanować nad budżetem danego projektu. Projekt może mieć ustawione następujące
ograniczenia:
● limit na liczbę przejazdów w miesiącu
● limit kwotowy: dzienny, tygodniowy, miesięczny, limit kwoty na pojedynczy przejazd
Projekty są tworzone oraz zarządzane przez osobę zarządzającą systemem po stronie firmy.
Aby utworzyć nowy projekt należy wejść w zakładkę PROJEKTY, następnie z prawej strony
kliknąć przycisk DODAJ PROJEKT

Bon na jednorazowy przejazd
Bon służy do jednorazowej zapłaty na przejazd. Bon ma zawsze ustawiony limit kwotowy.
Bony mogą być przypisane do projektu, dzięki czemu koszty są odpowiednio raportowane w
miesięcznych zestawieniach. Aby bon był aktywny musi być przypisany do korporacji i
aktywowany przez korporację taxi. Bony są tworzone i zarządzane przez osobę
zarządzającą systemem po stronie firmy. Aby utworzyć nowy bon należy wejść w zakładkę
BONY, następnie z prawej strony wybrać przycisk DODAJ BON.
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Bezpośrednio z systemu można wygenerować bony w formie pliku PDF

Faktury
W zakładce “FAKTURY” mamy dostęp do faktur wystawianych przez korporacje taxi.
Wygodny filtr umożliwia wyszukiwanie faktur po dacie wystawienia, terminie płatności lub
samym numerze faktury. Faktury oznaczane są jako opłacone lub nieopłacone.
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