VBS navodila »Booking - Container«
1. Prijava v sistem VBS
Vstop VBS: vpis uporabniškega imena in gesla + potrditev splošnih pogojev
https://vbs.luka-kp.si

Slika 1: Prijavno okno
2. Najava za terminal kontejnerjev (KT)
Za najavo kamionov s kontejnerji (CNT) sta možna dva načina najave.
2.1. Najava - prvi način
Najava vstopa kamiona z namenom pretovora CNT se prične z uvozom CNT v VBS. Uvoz opravi
špediter ali prevoznik na zavihku »Containers« -> »List« (slika spodaj). Uvoz se opravi z funkcijo
»Import CNT«. Pogoj za uvoz CNT v VBS je izdelan skladiščni dokument (DVH ali DIZ) ali številka
kontejnerja.

Slika 2: Seznam uvoženih kontejnerjev
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Ko kliknemo na »Import CNT« se nam prikaže okence (slika 3 spodaj), kjer vpišemo številko
kontejnerja (Container) ali številko dispozicije (Order). Ko podatke vpišemo kliknemo »Fill
container data«, tako da se nam na ekranu izpiše izbran. Stisnemo samo še »Save« in je kontejner
uvožen. Omogočen je uvoz večjega števila kontejnerjev le s številko dispozicije (vhodne ali
izhodne). Pogoj za uvoz kontejnerja je obstoj dispozicije na kateri se kontejner nahaja.

Slika 3: Uvoz kontejnerjev
Uvožen kontejner lahko nato takoj najavimo, tako da kontejner na seznamu označimo v prvem
stolpcu s kvadratkom (spodnja slika) ter stisnemo zgoraj »Create booking«.

Slika 4: Izbor kontejnerja za najavo iz seznama kontejnerjev
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V nadaljevanju se nam odpre ekran za vnos najave »Booking«, kjer najavo uredimo, tako da
določimo željen/razpoložljiv termin vstopa (razpoložljivi so samo modro označeni termini),
prevoznika, šoferja ter registrsko številko kamiona in prikolice.

Slika 5: urejanje najave prvi del
Na obstoječem oknu lahko poiščemo in izberemo še ostale CNT, ki bodo pretovorjeni ob istem
obisku vozila (slika spodaj). Ko določimo vse potrebne podatke najavo zgoraj levo shranimo
(stisnemo »Save«) in najava kamiona s kontejnerjem je zaključena.

Slika 6: urejanje najave drugi del
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1.1. Najava - drugi način
Kontejner najprej uvozimo v VBS (postopek enak kot pri postopku pod točko 2.1.). Nato na zavihku
»Booking - Cointainer« -> »Create container booking« naredimo najavo kamiona. Nadaljnji
postopek je enak kot na pri postopku pod točko 2.1 (glej sliki 5 in 6).

3. Pregled in urejanje najav za terminal kontejnerjev (KT)
Do seznama najav za KT pridemo s klikom na meni Bookings – Container => List

Slika 7: Meni za pregled in urejanje najav KT
Prikaz polj pri kreiranju »Bookinga« oziroma najave vstopa kamiona s kontejnerji prikazuje slika
8.

Slika 8: razlaga polj pri kreiranju »Bookinga« oziroma najave vstopa kamiona s kontejnerji
Na zavihku »Booking – Container« -> »List« lahko spremljamo statuse posameznega
»Bookinga«/najave, lahko dodelamo in tudi spremenimo podatke v najavi (slika 9). V VBS sistemu
imate možnost spremljati vstope kamionov po točno določenih urah in datumih.

4

Slika 9: Urejanje podatkov najave

Z opcijo »Merge« (glej sliko 10) lahko prevoznik združi dva »Bookinga« različnih špediterjev v
enotno najavo.

Slika 10: Združevanje dveh najav
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