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Platform Usage Guidelines Järjestelmän käytön
ohjeet

By using the platform and services, you agree to the

conditions below. Please read them carefully.

Käyttämällä tätä järjestelmää ja sen palveluita hyväk-

syt alla olevat ehdot. Lue ne huolellisesti.

1. Your Transporeon
account

1. Transporeon-tilisi

1. Your company defines if you are authorised to

use the platform to access certain services. You

are always responsible for maintaining the confid-

entiality of your account and password and for re-

stricting access to your account. You adhere to se-

curity principles to support your responsibility

and agree to the following:

1. Yrityksesi määrittelee, onko sinulla lupa käyttää

järjestelmää tiettyjen palvelujen käyttämiseen.

Olet aina vastuussa tilisi ja salasanasi

luottamuksellisuudesta ja tilillesi pääsyn

rajoittamisesta. Noudatat vastuutasi tukevia

turvallisuusperiaatteita ja sitoudut seuraaviin:

• not to share your password with third parties

• perform password changes as soon as there

are suspicions of compromise or unauthor-

ised disclosure of your password

• to use complex and unique passwords with a

mix of upper-case and lower-case letters,

numbers and symbols

• not to access the platform, once your existing

contract (employment agreement or agree-

ment of other nature) with your company

ended

• salasanaa ei saa jakaa kolmansien osapuolten

kanssa

• suorita salasanamuutokset heti, kun on

käynyt ilmi epäilyjä väärinkäytöksistä tai

salasanan vuotamisesta

• salasanan on oltava monimutkainen ja

ainutlaatuinen ja sen on sisällettävä isoja ja

pieniä kirjaimia, numeroita ja symboleja

• järjestelmää ei saa käyttää sen jälkeen, kun

voimassa oleva sopimus (työsopimus tai muu

sopimus) yrityksesi kanssa on päättynyt

2. If you have suspicion that unauthorised parties

may have access to your user account, inform

your company and change your password imme-

diately.

You can involve the Transporeon support teams

(support@transporeon.com) on demand.

2. Jos epäilet, että valtuuttamattomilla tahoilla voi

olla pääsy käyttäjätilillesi, ilmoita siitä yrityksellesi

ja vaihda salasanasi välittömästi.

Voit ottaa yhteyttä Transporeon tukitiimeihin

(support@transporeon.com) pyynnöstä.
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2. Conduct on the
platform

2. Toiminta
järjestelmässä

You may use the platform and services to communic-

ate with other companies and may enter and ex-

change information such as comments, photos, PDF

files and other information only if:

Voit käyttää järjestelmää ja palveluita kom-

munikoimiseen muiden yritysten kanssa ja syöttää ja

vaihtaa tietoja, kuten kommentteja, kuvia, PDF-

tiedostoja ja muita tietoja vain, jos:

1. The content is not illegal, obscene, otherwise

harmful to third parties or objectionable.

1. Sisältö ei ole laitonta, säädytöntä, muuten

haitallista kolmansille osapuolille tai kiistanalaista.

2. You agree not to use the platform for any pur-

pose that is racist, discriminatory or obscene or in

any other way infringing anybody’s rights. You will

not use or save such infringing data on the plat-

form.

2. Sitoudut olemaan käyttämättä järjestelmää

mihinkään tarkoitukseen, joka on rasistinen,

syrjivä tai säädytön tai loukkaa muulla tavalla

jonkun henkilön oikeuksia. Et käytä tällaisia

loukkaavia tietoja järjestelmässä tai tallenna niitä

järjestelmään.

3. You agree not to enter information or data on the

platform that intentionally could harm, interrupt,

damage or improperly access the platform, other

computer programs, systems and information.

This includes

3. Käyttäjä sitoutuu olemaan syöttämättä

järjestelmään tietoja tai dataa, joka voisi

tahallisesti vahingoittaa tai häiritä järjestelmää tai

muita tietokoneohjelmia, järjestelmiä ja tietoja tai

saada niihin pääsyn vilpillisesti. Näihin sisältyy

• upload of software viruses, malicious code or

phishing/spam

• conducting of load tests or penetration tests

• attempts to gain unauthorised access to the

platform or the related systems, networks,

computers, programs or information

• mirror, decompile, reassemble, frame or oth-

erwise convert or translate the platform into

a generally readable form

• access the platform in order to build a com-

petitive product or service or to use for

benchmark purposes

without prior confirmation of Transporeon.

• ohjelmistovirusten, haitallisen koodin tai

tietojenkalastelun/roskapostin lataaminen

• kuormitustestien tai penetraatiotestien

suorittaminen

• yritykset saada luvaton pääsy järjestelmään

tai siihen liittyviin järjestelmiin, verkkoihin,

tietokoneisiin, ohjelmiin tai tietoihin

• peilata, hajottaa, koota, kehystää tai muuttaa

järjestelmää muulla tavalla yleisesti

luettavaan muotoon

• käyttää järjestelmää kilpailevan tuotteen tai

palvelun rakentamiseen tai

vertailutarkoituksiin

ilman Transporeon:n ennakkovahvistusta.
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4. You agree not to use the items, products or res-

ults of the platform for other purposes than ori-

ginally provided for, such as

4. Sitoudut olemaan käyttämättä järjestelmän

kohteita, tuotteita tai tuloksia muihin kuin alun

perin säädettyihin tarkoituksiin, kuten

• creation of screenshots or videos with public-

ation to third parties

• usage of reporting data for supervision of

employees

• kuvakaappausten tai videoiden luomiseen

julkaisemalla ne kolmansille osapuolille

• raportointitietojen käyttöön työntekijöiden

valvomiseksi

5. You shall not automate tasks (e.g. by scripts) or

use bots for platform usage (lo-

gin.transporeon.com). Automated activities shall

only be processed via interfaces for data ex-

change provided by Transporeon.

5. Et saa automatisoida tehtäviä (esim.

komentosarjoilla) tai käyttää botteja järjestelmän

käyttöön (login.transporeon.com).

Automatisoituja toimintoja voidaan käsitellä

ainoastaan Transporeon:n tarjoamien

tiedonvaihdon ohjelmointirajapintojen kautta.

6. You shall not circumvent our authentication prin-

ciples in order to avoid or reduce the payment of

any fees.

6. Et saa kiertää todentamisperiaatteitamme

välttääksesi tai vähentääksesi minkään maksun

suorittamista.

7. The circumvention includes gathering information

for subsequent conclusion of a transport contract

7. Toimenpiteiden kiertäminen sisältää tietojen

keräämisen kuljetussopimuksen myöhempää

tekemistä varten

• by other means than offered (e.g. by tele-

phone or e-mail),

• by other modules of our platform or

• by combination of different modules of plat-

form.

• muulla kuin tarjottavalla tavalla (esim.

puhelimitse tai sähköpostitse),

• muilla järjestelmämme moduuleilla tai

• yhdistämällä järjestelmän eri moduuleja.

8. You shall not use our platform for illegal agree-

ments among competitors, circumvention of any

embargos or any other illegal activity.

8. Et saa käyttää järjestelmäämme kilpailijoiden

välisiin laittomiin sopimuksiin, kauppasaartojen

kiertämiseen tai muuhun laittomaan toimintaan.

9. You may not use any of the data made available

through the platform or gained through the plat-

form usage for the development, production or

provision of any own product (e.g. geographical

maps) or translate, edit, change or otherwise ar-

range the data for these purposes. This shall also

apply to the use of such data and the results ob-

tained by using this data. This does not apply to

information and data provided exclusively by your

company. It is prohibited to systematically read

9. Et saa käyttää mitään järjestelmässä saatavilla

olevia tai järjestelmän kautta saatuja tietoja

minkään oman tuotteen (esim. maantieteelliset

kartat) kehittämiseksi, tuottamiseksi tai

tarjoamiseksi tai kääntää, muoakta, muuttaa tai

muuten järjestellä tietoja näihin tarkoituksiin.

Tämä koskee myös tällaisten tietojen käyttöä ja

niiden avulla saatuja tuloksia. Tämä ei koske

ainoastaan yrityksesi antamia tietoja. On

kiellettyä systemaattisesti lukea ääneen tai hakea
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out / retrieve data from the platform or to pass

on or process the software or data received

through the platform to unauthorised third

parties.

tietoja järjestelmästä tai luovuttaa tai jalostaa

järjestelmän kautta saatuja ohjelmia ja tietoja

valtuuttamattomille kolmansille osapuolille.

10. Any data and software made available through

the platform, particularly map data and other

geographical data, are protected by copyright or

otherwise as the case may be. All rights to such

data and software are exclusively reserved to

Transporeon and/or their service partners. Copy-

right notices and brand names may not be

changed or removed.

10. Kaikki järjestelmän kautta saatavilla olevat tiedot

ja ohjelmistot, erityisesti karttatiedot ja muut

maantieteelliset tiedot, on suojattu

tekijänoikeudella tai muulla tavalla. Kaikki

oikeudet tällaisiin tietoihin ja ohjelmistoihin

pidätetään yksinomaan Transporeon:lle ja/tai

heidän palvelukumppaneilleen.

Tekijänoikeusilmoituksia ja tuotenimiä ei saa

muuttaa tai poistaa.

3. Binding version 3. Sitova versio
In case of contradictions between the English and the

translated version the English language version shall

prevail.

Mikäli englanninkielisen ja käännetyn version välillä

on ristiriitoja, englanninkielinen versio on sitova.
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