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Ny startsida

Sidan 1
Precom

ersätta av

Precom Depå

Händelseregistrering

ersätts av

Depåregistrering

Verktyg flyttas ned i menyn
Omstart läggs på första sidan
Sidan 2 (Verktyg)
Sätt märkning för att visa märkning på sid 1
Support till Pocket och Optidev
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Notering i handdatorn vid hämtning

Skanna
sändningen/
sändningarna vid
hämtning.
Klicka på Notering.

Markera den/
de sändningar som
ska göras Notering
på.
Klicka på Klar.

Välj valfri kategori
och klicka i fritext.
Skriv notering och
klicka på Klar.
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Nu kan du Justera/
Skrymma
sändningar om det
finns behov eller
klicka på Lastad om
du är klar.

Skrymma i handdatorn för Direct

Skanna
sändningen/
sändningarna vid
hämtning.
Klicka på
Justera/Skrymme.

Fyll i det mått som
angivits av
avsändaren.
Fyll i det nya
uppmätta måttet
ex m³, Flm, kg.
Klicka på OK.

Markera den/
de sändningar som
ska skrymmas.
Klicka på Klar.
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Fyller du i Längd- Bredd- Höjd
så räknas m³ ut med
automatik.
Är godset över 1,35 så fyll
alltid i Flm.
Vill man göra en notering,
klicka under notering. För att
ta en bild av godset klicka på
Kamera.

Skrymma i handdatorn för Direct

Klicka på
skannerknappen
för att ta en bild av
godset. Klicka på OK
för att komma vidare.
(Tryck inte på några
andra knappar)

Här kan du se
vilken/ vilka
sändningar som
blivit Justerade.
Klicka på Lastad.

Klicka på Ok för att
komma vidare.

Schenker AB, Avdelning eller presentationens namn, 2010-
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Skrymma i handdatorn för Direct

Här väljer du om
avsändaren godkänner
skrymningen eller om du
Ej får sändningen
kvitterad.
Avsändaren har möjlighet
att granska skrymningen.

Får du Ej sändningen
kvitterad måste det
lämnas en notering om
orsaken.
Klicka på Klar.

Väljer avsändaren att
granska skrymningen
så ser man de inlagda
uppgifterna.
Klicka på Kvittering.
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Är allt ok klickar du
på Godkänner.
Fyll i
Namnförtydligande
och låt avsändaren
skriva sin
namnteckning.

