Instrukcja obsługi awizacji dla Magazyniera

Jak się zalogować do platformy Trans.eu?
1.Uruchom przeglądarkę internetową i wejdź na stronę wpisując adres:
platform.trans.eu.

Wskazówka
Dla usprawnienia procesu logowania, możesz dodać stronę do Ulubionych

2. Wprowadź aktualny numer TransId i hasło, a następnie kliknij zaloguj.
Pamiętaj!
Jeżeli korzystasz z stanowiska komputerowego, z którego korzysta więcej niż jedna
osoba, upewnij się, że przeglądarka internetowa nie zapamiętuje loginów i haseł. W
innym wypadku udostępniasz dostęp do platformy osobom trzecim.

Uwaga!
Podczas pierwszego logowania możesz zostać poproszony o wpisanie kodu autoryzacji.
Więcej na ten temat znajdziesz tutaj.

3. Jeśli nie pamiętasz danych do logowania, skorzystaj z opcji
przypomnienia hasła.

Wskazówka
Po zakończonej pracy pamiętaj, aby wylogować się z platformy. Unikniesz w ten sposób
sytuacji, gdzie osoby nieuprawnione mogą dokonać zmian w systemie.

Jak wybrać magazyn, który obsługujesz?
Aby sprawdzić dostępność obsługiwanego magazynu:
1. Wybierz moduł Awizacje.

2. Rozwiń listę z obsługiwanymi magazynami i wybierz ten, w którym
chcesz dokonać operacji. Na liście pojawią się tylko te magazyny do których masz
przypisany dostęp.

Wskazówka!
Możesz jednocześnie przeglądać kilka obsługiwanych magazynów, duplikując okno
ekranu przeglądarki. Kliknij na karcie przeglądarki prawym przyciskiem myszy >
wybierz duplikuj.

Jak zmienić widok listy awizacji?
W module Awizacje kliknij przycisk Zmień widok i wybierz jeden z następujących
widoków: Harmonogram awizacji, Lista awizacji, Okna czasowe.

Jak odnaleźć awizację znając jedynie numer rejestracyjny pojazdu?
Jeżeli chcesz obsłużyć awizację znając jedynie numer rejestracyjny pojazdu, wpisz
numer rejestracyjny w wyszukiwarkę znajdującą się w górnej części okna. Na
liście wyszukiwania pojawi się szukana awizacja.

Jak skutecznie wyszukiwać awizację?
Wyszukiwanie awizacji może odbywać się na dwa sposoby:
1. Możesz skorzystać z opcji filtry. Kliknij w przycisk filtry > w oknie wpisz
daną, po której chcesz odnaleźć wybraną awizację. Awizację możesz odnaleźć
wpisując np. Datę, godzinę, status, awizacji. > kliknij Pokaż wyniki.

2. Możesz skorzystać z szybkiego filtrowania po statusie awizacji. Kliknij w
wybrany status > wyświetli się awizacja znajdująca się w określonym statusie.
Możesz zaznaczyć więcej niż jeden status jednocześnie.

Jak zmienić status awizacji?
1. Kliknij awizację, którą chcesz obsłużyć.

2. W szczegółach awizacji możesz zmienić jej status.

Magazynier oznacza potwierdza rozpoczęcie i zakończenie operacji rozładunku /
załadunku.

Opis statusów awizacji
Awizacja może posiadać status:
Wstępna - Użytkownik potwierdził czas operacji, ale nie uzupełnił danych pojazdu i
kierowcy.

Potwierdzona - Po podaniu danych pojazdu i kierowcy status zmienia się
automatycznie.
Oczekuje - Po potwierdzeniu w systemie przyjazdu przez ochronę.
W trakcie załadunku - Magazyn rozpoczyna proces załadunku lub rozładunku.
Zaznaczasz to w systemie.
W trakcie rozładunku - Magazyn rozpoczyna proces załadunku lub rozładunku.
Zaznaczasz to w systemie.
Załadowany - Po kliknięciu przez pracownika magazynu (Zakończ załadunek)
status zmienia się na załadowany.
Rozładowany - Po kliknięciu przez pracownika magazynu (Zakończ rozładunek)
status zmienia się na załadowany.
Wyjazd - Ochrona potwierdza wyjazd pojazdu w systemie klikając w "Potwierdź
wyjazd".
Niezaładowany - Status automatyczny zlicza na koniec dnia pracy pojazdy, które
nie zostały załadowane.
Nierozładowany - Status automatyczny zlicza na koniec dnia pracy pojazdy, które
nie zostały rozładowane.
Odmowa załadunku - Status nadawany ręcznie przez ochronę lub pracowników
magazynu.
Brak pojazdu - Pojazd nie pojawił się na magazynie, status automatyczny
sumowany na koniec dnia.

Jak zakończyć pracę na platformie?
1. Kliknij w swój awatar [zdjęcie w prawym górnym rogu okienka]
2. Następnie z menu wybierz wyloguj.

