Najava EVN (evidenca naročnika) – Private booking
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UVOD

V Luki Koper imajo določene stranke tudi zasebna skladišča. Najave na tovor v teh primerih
niso potrebne.
Dogovor je, da se v primeru vstopa v zasebna skladišča, naredi EVN najavo za določeno
kartico. Voznik z dovolilnico, ki je vezana na to najavo lahko nato večkrat vstopi in izstopi
v LK z isto najavo. Če bo ta isti voznik med delom v zasebnem skladišču stranke imel
potrebo po prevozu tudi drugega tovora v Luki Koper, bo na EVN najavo vezal najave za
druge tovore.
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VNOS EVN NAJAVE
1. Odpremo modul za vnos EVN najave skozi možnost v meniju

Slika 1: Izbira vnosa nove EVN najave v meniju na levi strani

2. Vnesti je potrebno datum (1), voznika/številko kartice (2) in shraniti (3)

Slika 2: Vnos nove EVN najave
Tako smo uredili najavo, da bo voznik po njej vstopal in izstopal v zasebno skladišče tekom
celega dne.

3

DODAJANJE OBIČAJNIH NAJAV NA EVN NAJAVO

Med delom na internem skladišču v Luki Koper, gre lahko voznik tudi po drugi tovor (npr.
po kontejner - CNT) in ga pripelje v zasebno skladišče v Luki Koper.
V tem primeru voznik ne gre preko vhoda Luke Koper, saj se vse dogaja znotraj Luke
Koper. Takšne najave bo skladiščnik na EVN najavi ročno vezal na obstoječo najavo, da
bodo evidence urejene in da bo zavedeno, da je bila najava za CNT urejena.
Najava za CNT mora biti planirana v istem dnevu in imeti istega voznika:

Slika 3: Običajna najava za CNT
Odpremo EVN najavo in izberemo edit:

Slika 4: Urejanje EVN najave
Poiščemo najavo, ki jo bomo vezali na EVN najavo:
1. Vnesemo enega od znanih podatkov
2. Klik na išči

Slika 5: Iskanje običajne najave na ekranu za urejanje EVN najave

Če danim parametrom ustreza najava (isti voznik in za isti dan), bo aplikacija ponudila
najavo/e:

Slika 6: Izbor najdene običajne CNT najave
Kliknemo na puščico na desni pri najavi, ki bi jo želeli povezati.
Najava se je povezala na EVN najavo:

Slika 7:Pregled EVN najave z dodano običajno CNT najavo

Shranimo povezani najavi:

Slika 8: Shranjevanje povezanih najav
Ko bo voznik s kamionom prišel na skladišče po CNT, bo skladiščnik označil evidenco
vstopa, tako da bo kliknil na gumb [In port]:

Slika 9: Označevanje dogodka »In port«
Booking (CNT) 18685 je dobil tako zabeležko, da je kamion vstopil v LK in gre po CNT. Ko
se kamion vrne s CNT v zasebno skladišče, je potrebno klikniti na [Left the port]:

Slika 10: Označevanje dogodka »Left the port«

Najava CNT je tako zaprta, najava EVN pa je še vedno aktivna:

Slika 11: Pregled EVN najave z zaključeno običajno CNT najavo
V kolikor bi voznik šel preko vhoda/izhoda Luke Koper, se bodo podatki za EVN najavo in
določeni podatki povezane najave sami označili.

