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Esindajate pääsuõigused
Kasutajaliidesesse (KKS-i) sisenemiseks on vajalik vastava pääsuõiguse olemasolu.
Pääsuõiguse saamiseks tuleb kasutajal e-MTA-s teha järgmised valikud: „Valige esindatav“ →
„Seaded“ → „Pääsuõigused“ → „Esindajate pääsuõigused“.
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Vajutades nupule „Uus pääsuõigus“. Avaneb aken „Isiku otsimine”. Isikut saab otsida äriühingu
registrikoodi või füüsilise isiku isikukoodi järgi.

Pärast otsingu teostamist tuleb vajutada aktiivseks muutunud nupule „Edasi“.

Avanenud aknas vali volituse algus- ja lõpukuupäev. Märkida tuleb ka eraldi, kas õigus on
delegeeritav. Selle sisselülitamine võimaldab kasutajal saadud õigust edasi delegeerida.
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Volitustega kaasnevad õigused KKS-is
Tabelis 1 on esitatud koondinfona KKS volitused ja nendega kaasnevad õigused. Volituste
andmisel tuleb arvestada, et enamasti antakse ühele füüsilisele isikule üks volitus. Kütuse
käitleja-muutja on peamine volitus (kui kütuse käitleja-muutja volitus on antud, siis kütuse käitlejavaatleja volitust anda ei ole vaja). Vedaja volitus annab õiguse näha kõiki vedusid, kus esindatav
on märgitud kannetel vedajaks. Juht-muutja õigus on vajalik autojuhtidele, kes teostavad vedu ja
peavad saama sisestada teatud juhtudel ettevõttesisest vedu ja vastuvõtuteadet (vt täpsemalt
KKS juhendist).
NB! Juht-vaataja volitust ei saa anda. Eraisik näeb juht-vaatajana kõiki kandeid, kus ta on
autojuhiks märgitud, kui ta logib e-MTA-sse ja valib esindatavaks iseenda.
Tabel 1: volitustega kaasnevad õigused KKS-is
Tegevus

KKS süsteemi ligipääs
Tegevusloa valimine
Algjäägi lisamine
Töölaual andmete vaatamine
Käitlemise kannete vaatamine
Kütuse ja tagatise jäägi vaatamine
Kütuse jäägi detailvaate vaatamine
Aruannete koostamine (kliendi
põhine)
Esmase soetuse kande vaatamine
Esmase soetuse kande lisamine,
muutmine, tühistamine, kinnitamine,
parandamine
Kütuse müügi ja kasutuse kande
vaatamine
Kütuse müügi ja kasutuse kande
lisamine, muutmine, tühistamine,
kinnitamine, parandamine
Kütuse vastuvõtu kinnitamine
Vedude vaatamine
Veodokumendi vaatamine

Volitus ja kaasnev õigus
Klient - juriidiline isik
Klient - eraisik
Kütuse käitleja Kütuse käitleja Kütuse käitleja Kütuse käitleja - Kütuse käitleja - vaataja
- muutja
- vedaja
juht muutja
juht vaataja
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Veodokumendi kinnitamine, kinnituse
tühistamine, tühistamine

x

Juhi vedude vaatamine
Vedaja vedude vaatamine
Oma veo kandele vastuvõtu
kinnitamine
Oma veole ettevõttesisese kande
lisamine ja kinnitamine
Tankla müügi vaatamine
Tankla müügi kande lisamine,
muutmine, tühistamine, kinnitamine,
parandamine
Seadete vaatamine
Seadete muutmine
Järelevalve alla jätmise ja
kinnipidamise kande vaatamine
Saatelehe trükkimine
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Pääsuõigus: KKS andmete saatmine üle x-tee
Pääsuõiguse saab anda äriühingu esindaja teisele äriühingule. Volituse andmine on vajalik juhul,
kui mõni teine äriühing (nt laopidaja) edastab talle volituse andnud äriühingu eest andmeid.

Kasutaja täidab registrikoodi ning otsib isiku. Isiku leidmisel tuleb vajutada nupule „Edasi“.
Avanenud aknas vali volituse algus- ja lõpukuupäev. Märkida tuleb ka eraldi kas õigus on
delegeeritav. Selle sisselülitamine võimaldab kasutajal saadud õigust edasi delegeerida.
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Kasutaja otsib üksikvolituste hulgast KKS õigused ning märgib üksikõiguse(d). Pärast õiguste
valimist tuleb vajutada nupule „Lisan”.

KKS x-tee üksikvolitused:






Kütuse jäägi korrigeerimise kanded (KKS_ENTRY_XT)
Kütuse laoteenuse kanded (KKS_STSERV_XT)
Kütuse planeeritud veod (KKS_SHIP_XT)
Kütuse vastuvõtu kinnitused (KKS_RECEIPT_XT)
Tankla aruanded (KKS_PSREP_XT)

Kasutaja kinnitab, et soovib anda pääsuõiguse valitud isikule.
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Pääsuõiguse andmise õnnestumisel kuvatakse teade:

Kliendirakenduse pääsuõigused: kütuse käitleja – muutja; kütuse käitleja –
vaataja; kütuse käitleja – vedaja
Volituse saab anda äriühingu esindaja (teisele) füüsilisele isikule (mh oma ettevõtte töötajale).
Kasutaja kirjutab „Isiku- või registrikoodi“ lahtrisse isikukoodi lahtri ning otsib isiku. Isiku leidmisel
tuleb vajutada nupule „Edasi“.

Kasutaja märgib volituse algus- ja lõpukuupäeva. Märkida tuleb ka, kas õigus on delegeeritav.
Selle sisselülitamine võimaldab kasutajal saadud õigust edasi delegeerida.
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Kasutaja otsib üksikõiguste alt „Nimetuse” lahtrist kütuse käitleja õigused ning märgistab
üksikõiguse(d). Pärast õiguse valimist tuleb vajutada nupule „Lisan”.

KKS kasutajaliidese üksikõigused:




Kütuse käitleja – muutja (KKS_CLIENT_HANDLER)
Kütuse käitleja – vaatleja (KKS_CLIENT_OBSERVER)
Kütuse käitleja – vedaja (KKS_CLIENT_CARRIER)

Kliendirakenduse pääsuõigus: juht – muutja
Pääsuõiguse saab anda kütuse müüja äriühingu esindaja (teisele) füüsilisele isikule (mh oma
ettevõtte töötajale).
Kasutaja kirjutab „Isiku- või registrikoodi“ lahtrisse isikukoodi lahtri ning otsib isiku. Isiku leidmisel
vajutab „Edasi“.
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Kasutaja märgib volituse algus- ja lõpukuupäeva. Märkida tuleb ka, kas õigus on delegeeritav.
Selle sisselülitamine võimaldab kasutajal saadud õigust edasi delegeerida.

Kasutaja otsib üksikõiguste alt „Nimetuse” lahtrist juht-muutja õigused ning märgistab
üksikõiguse. Pärast õiguse valimist vajutab nupule „Lisan”.
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Pääsuõiguse kehtivuse muutmine ja lõpetamine
Pääsuõiguse kehtivuse aja muutmiseks või pääsuõiguse lõpetamiseks vajutab kasutaja
konkreetse pääsuõiguse taga olevale muutmise ikoonile.

Pääsuõiguse kehtivuse aja muutmiseks sisestab kasutaja „Kehtiv kuni“ lahtrisse sobiva
kuupäeva. Lõpetamiseks liiguta ikooni andmeväljas „Lõpeta kohe“. Pääsuõiguse lõpetamisel
tuleb lisada lahtrisse ka lõpetamise põhjuse.

Rohkem infot leiate pääsuõiguste kohta veebilehelt „Pääsõigused ja volitused e-MTAs“.
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