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Autovista Markkinamies 
Autovista Markkinamies on autovaraston hallintajärjestelmä ja työkalu autojen 

markkinointiin. 

Autovista Markkinamiehellä autoliikkeesi hallinnoi varastoaan sekä lähettää 

kätevästi tiedot autotarjonnastaan eri lehtitaloihin ja Internet-portaaleihin ja 

tulostaa hintalaput sekä esitteet myytävistä autoistaan. 

  

Ohjelmiston avulla voidaan toteuttaa vaihtoautohakupalvelu www-sivuillasi ja se 

myös päivittää automaattisesti autovaraston Internet-sivuillesi. 

Portaali- ja medialähetykset 

Varastoautojen tietojen lähetys eri mainontakanaviin, lehtitaloihin ja Internettiin. 

Hintalaput ja esitteet 
Kustomoitujen hintalappujen, osamaksuhintalappujen ja esitteiden tulostaminen yrityksen logolla ja tunnuksilla 

varastoautojen tiedoista. 

Vaihtoautovarasto 
• Varastoautojen tyypitys (auton merkki-, malli- ja tyyppitietojen hankkiminen) 

• Varastoautojen tietojen ylläpito ja hallinta 

• Varastoautojen tietojen rikastaminen kuvilla ja varustetiedoilla 

• Vaihtoautovaraston uudelleen hinnoittelu markkinahintaisiksi 
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Toiminnot 
VARASTOLISTAUS 
1. Valitse tekemistäsi Pikahauista 

  TAI 

2.a. Valitse listaustavaksi Varastolistaus 

2.b. Valitse toimipiste 

2.d. Valitse hakukriteerit tai hae kaikki autot 

INTERNET 
1. Valitse tekemistäsi Pikahauista  

  TAI 

2.a. Valitse listaustavaksi Medialistaus 

2.b. Valitse toimipiste 

2.c. Valitse oikea printtimedia  

2.d. Valitse hakukriteerit tai hae kaikki autot 

PRINTTIMEDIA 
1. Valitse oikea pikahaku 

  TAI 

2.a. Valitse listaustavaksi Medialistaus 

2.b. Valitse toimipiste 

2.c. Valitse oikea printtimedia  

2.d. Valitse hakukriteerit tai hae kaikki autot 

TULOSTEET 
3. Valitse tulosta hintalappu/esite vasemmalta valikosta  

tai 

Tee haku ja mene auton tietoihin ja tulosta  

Tulosta-nappulalla.  
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AUTON TIETOJEN MUUTTAMINEN  
Auton tiedot päivittyvät automaattisesti 

portaaleihin, kun portaalit hakevat aineiston. 

Uutta Internetlähetystä ei tarvita.  

1.Tarkista ja korjaa valittujen autojen tiedot 

klikkaamalla Listaukselta 

(Varastolista/Medialista) auton rekisterinumeroa. 

2.Tarkasta auton tietojen kaikki välilehdet, jotta 

tiedot näkyvät oikein netissä, etenkin   

  a. Perustiedot, b. Varusteet ja c. Kuvat 

2.Auton tietojen päivittyminen Markkinamieheen 
pääjärjestelmästä estetään valitsemalla kohtaan 
3 Estetäänkö pääjärjestelmäpäivitys: 

 Kyllä 

Lopuksi muista tallentaa (4), jotta tehdyt 

muutokset jäävät voimaan. 

TULOSTA 

Klikkaa auton tiedoissa nappulaa (5) Tulosta 

 Valitse avautuvasta pop-up ikkunasta 

haluttu PDF-printti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nappulaa kun teet muutoksia.  
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KUVAT, 360-KUVAT JA VIDEOT 
Auton Kuvat-välilehdellä voi lisätä autolle voi lisätä tavallisia kuvia, 360 kuvia ja videoita. 

Hae kuvia-napista aukeaa tietokoneen hakemisto, josta voit valita ulkoisen kovalevyn (esim kameran/muistitikun), jonne 

kuvat on ladattu.  

360-kuvien linkki tulee osoittaa juurikuvaan eli kuvaan, joka ei sisällä navigointipainikkeita. 360-kuvat eivät myöskään saa 

sisältää mitään mainontaa.  

Portaaleista riippuu montako kuvaa, 360-kuvaa tai videoita he näyttävät sivuillaan.  

 

 

 

SUORASIIRTO 
Suorasiirto toiminto näkyy vain auton tiedot 

välilehdellä Medialistauksella. 

 

Haku 

Valitse Laajasta hausta Medialistaus ja mediaksi 

esimerkiksi Internet. Valitse loput haluamasi 

hakuparametrit ja paina Etsi-nappulaa.  

 

 

Tuloksena tulevalta listalta valitaan auto, joka 

halutaan lähettää suorasiirrolla klikkaamalla auton 

rekisterinumeroa.  

 

 

 

Suorasiirto löytyy auton tiedoista omalta välilehdeltään: 
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Suorasiirto sivulla on jokaiselle vastaanottajalle oma nappulansa. Sivulta valitaan suorasiirto, johon auto halutaan lähettää.  

Suorasiirto ei onnistu, jos toimipisteellä ei ole sopimusta vastaanottajan kanssa palvelun käytöstä. Kaikki suorasiirto-mediat 

näkyvät aina sivulla huolimatta siitä onko toimipisteellä suorasiirtosopimusta vai ei. 

 

 

Suorasiirto ei estä auton markkinointia muissa 

portaaleissa, joten autolle voi lisätä ruksin 

Internet-media medialistalla. 

 

 

 

 

Jos lähetät auton myös muihin kuin 

suorasiirtoportaaliin, auton tietoihin pitää 

lisätä missä mediassa auto myydään. Tiedon 

voi lisätä esimerkiksi kenttään Mediassa 

näkyvä tyyppinimi. 

 

 

 

Näin toimittaessa näkyy kaikissa portaaleissa 

jo listaussivulla auton kuvauksessa teksti missä 

autoa myydään. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alin myyntihinta: 

Autoista siirtyy suorasiirrossa kaikki samat tiedot kuin tavallisessakin portaalisiirrossa sekä lisänä myös autolle syötetty Alin 

myyntihinta sekä Autovista aluepyyntihinta (jos toimipisteellä on käytössään Päällikkö raportointisovellus).  
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Medialistauksen toiminnot  
MEDIALISTAUS 
Medialistauksella näet auton tietojen lisäksi 

onko auto tyypitetty ( ) tyyppitietokantaa 

vasten vai ei ( ).  

Listauksella on myös kaksi nappulaa. Lähetä 

mediaan  avaa yhteenvedon listalla 

olevista mediaan valituista autoista ja Tulosta 

listaus  avaa pdf ohjelman, jossa on 

kaikki listalla olevat autot.   

Tarkista ja korjaa valittujen autojen tiedot 

klikkaamalla auton rekisterinumeroa (3). 

Valitse oikeat autot listaukselta ruksaamalla 

valintalaatikot (1). Valinnat tallentuvat heti  

ilman ”Lähetä Mediaan” napin painallusta.  

PRINTTIMEDIA 
Lähetä listalta valitut autot printtimediaan  

klikkaamalla Lähetä mediaan –nappulaa. 

INTERNETMEDIA 
Ruksien lisääminen riittää. Halutessasi klikkaa Lähetä  

Mediaan (2) nappulaa, niin näet yhteenvedon  

hakulistalla olevista mediaan valituista autoista. 
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Medioihin lähetys  
PRINTTIMEDIA 
6. Tarkista ja korjaa mediaan valittujen 

autojen valitut kuvat ja varusteet 

listaukselta. 

7. Tarkista lähetystiedot. 

8. Lähetä autot printtimediaan painamalla 

”Lähetä” – nappulaa. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

INTERNET 
Riittää, kun valitset autoille ruksin internet-medialistalla. 

Ohjelmisto lähettää valitut autot Internettiin 

automaattisesti seuraavan päivityksen yhteydessä. 

Internettiin lähtee aina kaikki auton tiedot. 

 

 

 ”Lähetä mediaan” –nappula näyttää 

internetmedioissa vain yhteenvedon 

hakulistan valituista ajoneuvoista. 

 

 

 

 

 

6 

8 

6 

7 



 

  Page 10 of 11 
Copyright © Autovista Oy. All rights reserved. Version 0.3 

Tulosteet (pdf) 
 

Markkinamiehessä voi tulostaa useasta eri kohdasta. 

 Menussa vasemmalla puolen on kohta Tulosta 

Hintalappu/Esite, josta voit printata useammalle autolle 

samalla kertaa tulosteita. 

 

 

Listan yläosassa on Tulosta-nappula, josta aukeaa 

POP-UP ikkuna Tulostusvalinta, mistä voit valita haluamasi 

tulosteen kaikille listalla ruksittamillesi autoille.  

 

 

 

Tulostusvalinta – ikkuna, josta voi valita useammasta 

eri tulosteesta haluamansa.   

 

 

 

 

 

Sama Tulosta -nappula löytyy myös auton tiedot sivulta  

 

 

 

 

 

 

 

Näiden lisäksi tulostuksen voi tehdä myös laajan haun 

kautta. Laajassa haussa on kohta medialistaus ja 

perusprintit on lisättynä medioiksi.  

1. Valitse listaustavaksi medialistaus 

2. Valitse jokin pdf media mediaksi.  

Tulostusikkunassa näkyy enemmän PDF-printtejä, kuin 

Laajan haun kautta.  

 

1 2 

2 

1 
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Media-asetukset  

 
autot. Käytettävät väliotsikot määritellään 

kohdassa Väliotsikot. 

Järjestys ylhäältä alas tarkoittaa autojen 

järjestystä autolistassa. Valitse 

vetolaatikoista järjestyksessä, minkä 

ominaisuuden mukaan autot ensin 

järjestetään, ja minkä ominaisuuden 

mukaan sen jälkeen. Järjestyskriteereitä voi 

valita korkeintaan neljä. Järjestys on aina 

nouseva.  

Sarakejärjestys vasemmalta oikealle 

tarkoittaa yksittäisen auton tietojen 

järjestystä. Voit järjestää listauksen 

haluamallasi tavalla. Valitse vetolaatikoista 

tiedoille haluamasi järjestys. 

 

 

4. Muut valinnat 
Muut valinnat vaikuttavat lähetetyn 

autoaineiston tiedostomuotoon. 

Tiedoston päätteestä voit valita haluamasi 

tiedostomuodon lähetettävälle aineistolle. 

Kenttäerottimesta voit valita haluamasi 

erottimen auton eri tietojen välille. 

Lähetyksen otsikkoon voit kirjoittaa 

oletusotsikon, joka tulee valmiiksi ”Lähetä 

mediaan”-toiminnon otsikkokenttään. 

 

 

 

 

 

 

5. Väliotsikot 
Autot voidaan medialähetyksessä luokitella 

väliotsikoiden alle. Kullekin autolle voi 

määrittää oman väliotsikon. Väliotsikot ovat 

mediakohtaisia. Valitse vetovalikoista ne 

väliotsikot, joita haluat kyseisen median 

kanssa käyttää siinä järjestyksessä kuin haluat 

niiden ilmoitukseen tulevan. Jätä ylimääräiset 

vetovalikot tyhjiksi. 

 

Jos haluamasi väliotsikko puuttuu, voit lisätä 

sen kirjoittamalla se ”Lisää väliotsikko” -

tekstikenttään ja painamalla 

”Tallenna”nappia.  

 

 

 

 

  

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


