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1. Suorasiirto 
Autovistan Markkinamies-sovelluksessa on mahdollista siirtää ajoneuvon tiedot välittömästi 
vastaanottavalle taholle. Lähetyksen jälkeen auton tietojen muokkaus ja poisto tapahtuu 
vastaanottavan median omilla sivuilla.  
 
Markkinamiehen ajoneuvon suorasiirrolla ei voi poistaa autoa suorasiirtomediasta. Poisto 
tapahtuu suorasiirtomediasta. 
 

1.1. Auton lähetys suorasiirrolla 
Suorasiirto toiminto näkyy vain auton tiedot välilehdellä Medialistauksella. 
 
 
Haku 

1. Valitse Laajasta hausta 
Medialistaus ja mediaksi 
esimerkiksi Internet.  

2. Valitse loput haluamasi 
hakuparametrit 

3. Paina Etsi-nappulaa.  
4. Tuloksena tulevalta listalta valitaan auto 

klikkaamalla auton rekisterinumeroa.  
 

Huom. täppävalinta koskee vain valittua 
mediaa, ei suorasiirtoa! 
 
 
 
Suorasiirto löytyy auton tiedoista erilliseltä välilehdeltä nimeltä ”Suorasiirto”: 
 

 
 

 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. 

 

1.2. Alin myyntihinta 
Autoista siirtyy suorasiirrossa kaikki samat tiedot kuin tavallisessakin portaalisiirrossa sekä lisänä 
myös Markkinamiehessä autolle syötetty Alin myyntihinta sekä Autovista aluepyyntihinta (jos 
toimipisteellä on käytössään Päällikkö raportointisovellus).  
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2. Suorasiirto auto muissa medioissa/portaaleissa 
 
Suorasiirto ei estä automaattisesti 
auton markkinointia muissa 
portaaleissa, joten autolle voi 
lisätä ruksin myös Internet-media 
medialistalla. 
 
 
 
Jos lähetät auton myös muihin 
kuin suorasiirtoportaaliin, auton 
tietoihin pitää lisätä missä 
suorasiirtomediassa autoa 
myydään. Tiedon voi lisätä 
esimerkiksi kenttään Mediassa 
näkyvä tyyppinimi. 
 
 
 
Näin toimittaessa näkyy kaikissa 
portaaleissa yleensä jo 
listaussivulla auton kuvauksessa 
teksti missä autoa myydään. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Myyjän vastuut 
Jos vastaanottava media on jokin tarjous-/huutokauppa, autoa ei yleensä saa myydä muuta 
kautta. Tarkasta siis sopimuksesi tiedot muiden portaaleiden/tarjous-/huutokauppojen kanssa. 
 
Jos autoa halutaan markkinoida huutokaupan lisäksi myös muissa portaaleissa, on automyyjän 
vastuulla kirjoittaa auton tietoihin tieto, missä huutokaupassa auton voi ostaa, jos suoraosto ei 
ole mahdollista.  Jos huutokauppa suljetaan ennen auton myyntiä, on automyyjän vastuulla myös 
poistaa ko. tieto auton tiedoista.  
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4. Käyttöönottovaatimukset 
Autokauppiaalla, joka lähettää autotiedot vastaanottavaan mediaan täytyy olla sopimus 
vastaanottavan pään kanssa. 
 
Kaikki suorasiirto-mediat näkyvät aina sivulla huolimatta siitä onko toimipisteellä 
suorasiirtosopimusta vai ei. 
 
 


