Navodila »General cargo booking«
Vstop v VBS: vpis ID in geslo + potrditev splošnih pogojev

General Cargo Booking.
Najave razklada ali naklada tovornih vozil za »generalne, razsute ter tekoče tovore« naroča špediter v
špediterskih aplikacijah na dnevnem nivoju. LK najave planira. Plan najav prejme špediter v svoj VBS
kot status NEW s pripadajočo PIN številko. Z najavo je PIN že kreiran, ker je v planu že določen čas
obiska kamiona. Z klikom na »oko« v drugem stolpcu, odpremo posamezen »booking« in ga urejamo.
Najavo lahko poiščemo v zavihku »Bookings«, kjer so prikazane vse najave, lahko pa se že na začetku
omejimo na iskanje najave za prevoz generalnih tovorov in najavo iščemo v zavihku »General cargo
bookings«. Najavo lahko iščemo po statusu, PIN številki, lahko pa se omejimo na nek časovni okvir
(Time from, Time to) in iščemo po Scheduled time.

1. DOPOLNITEV/POTRDITEV NAJAVE

Ko najdemo ustrezno najavo jo s klikom na oko odpremo, ko imamo odprto želeno najavo, pa v
zgornjem levem kotu, v meniju Tools, izberemo gumb »Edit« in dopolnimo manjkajoče podatke.

S klikom na »papir in svinčnik« ikonco pa se le ta odpre in jo lahko uredimo

Urejanje potrdimo s tipko »Edit«.

Da bo booking iz statusa »new« prešel v status »booked«, mora prevoznik določiti podatke v poljih
»Driver«, »Truck plate« in »Trailer plate«.
Ko prevoznik izpolni potrebne podatke in klikne na gumb »Save«, bo booking prešel v status »Booked«.

V kolikor špediter določi samo prevoznika in shrani, prevoznik prejme booking v svoj VBS. Šoferja in
prevozno sredstvo na istem ekranu določi prevoznik ter shrani.

Z delete funkcijo, »booking« storniramo !

Na »bookingu« ima prevoznik pregled vstopa in izstopa tovornega vozila.

V statusu »booked« lahko prevoznik spreminja voznika in prevozno sredstvo do trenutka vstopa.
Sprememba termina vstopa v VBS ni možna. V primeru poteka termina vstopa mora prevoznik pridobiti
od špediterja nov PIN vstopa za nov željeni termin.

Prikaz statusnega procesa posamezne najave:
Statusni diagram za Generalne tovore in Avtomobilski terminal
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