Asiakkaan rekisteröityminen ja 4H-Dogsitterin tilaaminen
1. Tee profiili ja tilaus verkossa:
Mene sivulle https://workpilots.fi/.
Ensimmäisellä kerralla tee ensin profiilisi:
https://workpilots.fi/kirjaudu-palveluun/
vieritä sen jälkeen sivua alas kohtaan:
ANNETAAN NUORILLE MAHDOLLISUUS – TULE
MUKAAN JA KIRJAUDU PALVELUUN!

Lataa ilmainen palvelu puhelimeesi Google Playstä tai App Storesta tai käytä verkkoversiossa.
Linkit palvelun eri versioihin alla (klikkaa alla olevia kuvakkeita: lataa App Storesta, Googleplaystä
tai käytä verkossa). Palveluun rekisteröityminen ja peruskäyttö ovat ilmaista. Maksat vain
toteutuneista keikoista. Valitse Sinun puhelimelle tai muulle päätelaitteelle sopiva vaihtoehto
alla olevista:
SUOMESSA:

Painettuasi yllä olevista vaihtoehdoista Sinulle sopivan tavan pääset
rekisteröitymään ja luomaan profiilisi.
Sinulle aukeaa alla oleva Kirjautumissivu. Ensimmäisellä kerralla Sinun on rekisteröidyttävä,
mutta sen jälkeen järjestelmään mennään omilla tunnuksillasi.

Kirjautumissivu

<- Rekisteröityminen
Täytä kaikki kohdat ja
paina rekisteröidynappia.

Tämän jälkeen
Sinulle aukeaa
Tilaajan näkymä.
Hyväksy (sivun
alalaita) sen
jälkeen
käyttöehdot. Sillä
vasta sen jälkeen
pääset itse
tilauksen tekoon.

Hyväksyttyäsi
käyttöehdot aukeaa
sinulle vieressä olevan
mallin mukainen
näkymä.
Valitse Tilaaja.

Nyt pääset
muokkaamaan
tilaajaprofiilisi loppuun
mm. kertomalla lyhyen
kuvauksen itsestäsi tai
esim. lemmikin hoidon
tarpeesta.

Sen jälkeen paina seur ja
sinulle aukeaa Sijainti –
ikkuna, johon täytät
osoitteesi. Painettuasi
Tallenna –nappia,
ohjelma kysyy sinulta:
Vahvista muutokset/
Haluatko varmasti
päivittää profiilisi?
Paina VAHVISTA.

Nyt pääset tekemään
seuraavan vaiheen
painamalla
Uusi tilauskohtaa. Jos et vielä ole
tehnyt Maksutapaasetusta, on sinun vietävä
tähän korttisi tiedot. Ks.
vieressä oleva kuva.
Paina sen jälkeen
Rekisteröi.

Nyt olet luonut profiilisi loppuun ja
pääset tekemään tilauksen
painamalla joko Tilaukset
vasemmalla olevasta valikosta tai
painamalla Uusi tilaus.
Täytä * -merkityt kentät ja kerro
hieman lisää hoidettavasta.
Valitse sen jälkeen Kaikki tekijätpalkista valitse 4H Dogsitter.
Paina sen jälkeen Seur-painiketta.
Tämän jälkeen siirryt 2. Sijainti -kohtaan
ja jos kaikki siinä olevat tiedot ovat oikein voit
siirtyä kohtaan 3. Alkuperäinen aika. Täytä
kohta: Toivottu ajoitus tehtävälle
sekä valitse valikosta tarvittava tuntimäärä.
Laita tilaus kohtaan 3. myös toivomasi vakioDogsitterin nimi sekä kuinka monta kertaa
haluat sitterin tekevän keikkaa. Paina Seurpainiketta.
Kohta 4. Maksutapa. Kun olet jo syöttänyt
korttisi tiedot, katsot vain, että ne ovat oikein
ja painat Seur-painiketta.
Kohta 5. Vahvista: lue tekemäsi tilaus läpi ja JULKAISE se sen jälkeen.

Julkaisun jälkeen Sinulla
näkyy tilaus-välilehdellä
kaikki avoinna/ menossa/
historiassa olleet keikat.
Painettuasi tehtävän kuvaus
kohdassa olevaa Koira Nelli
– harmaalla olevaa kenttää
aukeaa sinulle koko tehtävä.

Kun tehtävä aukeaa, näet
myös kaikki ne työntekijät,
jotka ovat tätä tehtävää
hakeneet oikeassa
yläkulmassa olevasta Selaa
hakijat-kentästä.

Hakijoita voit katsoa
kohdasta: Näytä profiili.
Jos olet sopinut keikan
vakio-Dogsitterin kanssa
tai olet hyväksynyt
hakijan, voit suoraan
valita Valitse- näppäimellä
hänet tekemään
työtehtävän. Sovellus
kysyy sinulta vielä
vahvistusta. Mikäli et
halua enää valita
työntekijää valitse En, jos
haluat vielä odottaa uutta
työntekijää keikalle valitse
kyllä.
Nyt sinulla on
mahdollisuus laittaa
viestiä ko. työntekijälle
ja sopia esim.
hoitosuunnitelman
tekemisestä.

2. Tee profiilin ja tilauksen puhelimesi appia käyttäen.

Mene sovelluskauppaan ja hae
sieltä WorkPilots- sovellus.

Paina Asenna-nappia ja avaa sen
jälkeen sovellus.

Kirjaudu sisään appiin
omalla s-postilla ja
salasanallasi ja paina
sen jälkeen Kirjaudu
sisään.
Sen jälkeen appissa (ei
selainversiossa) PINkoodi, voi olla mikä
vain PIN-koodi, jonka
jälkeen pääset itse
sovelluksen sisälle ja
samalla vahvistat sen
tekemälläsi tilauksen
PIN-koodilla.

Kun teet tilauksen
muista täyttää vieressä
oleviin kenttiin kaikki
tiedot.
Erityisesti valitse kohta
muokkaa: Tehtävä
näkyy VAIN seuraaville
ryhmille, jotta sinulle
aukeaa pudotusvalikko
ja sieltä valitset 4HDogsitter-ryhmän.
Paina sen jälkeen
Valitse.

Täytettyäsi
kaikki kohdat ja
painettuasi
Seuraavapainiketta tulee
näytöllesi
oikealla olevan
näköinen
koonti. Mikäli
kaikki tiedot
ovat ok, voit
julkaista
tehtävän.

Tämän jälkeen appi toimii vastaavasti kuin edellä olevassa selainversiossa on
kerrottu ja voit mm. muodostaa Chat-yhteyden valittuun työntekijään.

Kiitos, että teit tilauksen 4H-Dogsitterille!

