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Żadna część niniejszego opracowania zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej przekazana do użytku firmie nie
może być wykorzystana przez firmy trzecie w celach innych niż realizacja projektu tylko i wyłącznie na rzecz firmy, bez
zgody DCLOG Sp. z o.o.
Niniejsze opracowanie podlega ochronie przewidzianej
w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 ze zmianami)
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Oznaczenia w instrukcji:
[Zapisz] – przycisk
(1) – odnośnik do numeracji na zrzutach ekranu
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1. DODAWANIE AWIZACJI
Żeby dodać awizację przechodzimy do zakładki Dodaj/Edytuj awizację (1).

Po prawej stronie znajdują się przyciski (2):
[Wizard] – tworzenie nowej awizacji przy użyciu kreatora (str. 6)
[Zapisz] – zapisanie awizacji po wypełnieniu wszystkich danych
[Nowy] – tworzenie nowej awizacji
[Usuń] – usunięcie istniejącej awizacji
[Drukuj] – drukowanie dokumentu awizacji (str. 9)
[PDF] – zapisanie dokumentu awizacji do pliku PDF
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1.1 Dodawanie nowej awizacji (rozładunek)

1. Wybieramy rodzaj awizacji (1)
2. Wybieramy rodzaj pojazdu (2)
3. Uzupełniamy dane kierowcy i pojazdu (żółte pola są wymagane). Po uzupełnieniu przyciskiem + możemy dodać
dane kierowcy i pojazdu do bazy dostawcy (3)
4. Wybieramy budynek (magazyn), wpisujemy ilości dostarczonych jednostek transportowych (w przypadku
braku danej jednostki wpisujemy „0”) i uzupełniamy numer plomby (jeśli nie ma wpisujemy „brak”) (4)
5. Wybieramy preferowaną datę i godzinę rozpoczęcia awizacji (5)
6. Zaznaczamy odpowiedni dok i godziny awizacji (6) (UWAGA! System wskaże nam jakie są najbliższe wolne okna
czasowe)
7. Po uzupełnieniu danych zatwierdzamy przyciskiem
[Zapisz] (7)
8. Po zapisaniu awizacji wyświetli się okno z potwierdzeniem wydrukowania dokumentu awizacji (str. 9)

Jeżeli nie uzupełnimy wszystkich wymaganych pól, system podpowie nam które pola są do
uzupełnienia oznaczając je czerwoną ramką.
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1.2 Dodawanie nowej awizacji (załadunek)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wybieramy rodzaj awizacji (1)
Wybieramy rodzaj pojazdu (2)
Wybieramy kraj wysyłki (3)
Uzupełniamy dane kierowcy i pojazdu (żółte pola są wymagane). Po uzupełnieniu przyciskiem + możemy dodać
dane kierowcy i pojazdu do bazy dostawcy (4)
Wybieramy budynek (magazyn), wpisujemy ilości dostarczonych jednostek transportowych (w przypadku
braku danej jednostki wpisujemy „0”) (5)
Wybieramy preferowaną datę i godzinę rozpoczęcia awizacji (6)
Zaznaczamy odpowiedni dok i godziny awizacji (7) (UWAGA! System wskaże nam jakie są najbliższe wolne okna
czasowe)
Po uzupełnieniu danych zatwierdzamy przyciskiem
[Zapisz] (8)

9. Po zapisaniu awizacji wyświetli się okno z potwierdzeniem wydrukowania dokumentu awizacji (str. 9)
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1.3 Kreator awizacji
Wygodnym i prostym sposobem jest utworzenie awizacji za pomocą kreatora (krok po kroku).
Przyciskiem

[Wizard] otwieramy kreatora awizacji.

Krok 1 (Transport) – Wybieramy rodzaj awizacji i typ pojazdu

Krok 2 (Dane dostawcy) – Uzupełniamy dane kierowcy i pojazdu (żółte pola są wymagane)
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Krok 3 (Ładunek) – Wybieramy budynek (magazyn), wpisujemy numer plomby (jeśli nie ma wpisujemy „brak”) i
uzupełniamy ilości dostarczonych jednostek transportowych (w przypadku braku danej jednostki wpisujemy „0”) (żółte
pola są wymagane)

Krok 4 (Data awizacji) – Wybieramy preferowaną datę i godzinę rozpoczęcia awizacji. Następnie zaznaczamy
odpowiedni dok i godziny awizacji (UWAGA! System wskaże nam jakie są najbliższe wolne okna czasowe)
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Krok 5 (Podsumowanie) – W ostatnim kroku znajduje się podsumowanie z danymi do weryfikacji. Jeżeli wszystkie dane
się zgadzają zatwierdzamy przyciskiem [Zapisz] lub anulujemy w przypadku błędu. Następnie możemy wydrukować
dokument awizacji (str. 9)
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1.4 Dokument awizacji
Po zapisaniu awizacji wyświetli się okno z potwierdzeniem wydrukowania dokumentu awizacji.

Zatwierdzamy przyciskiem [OK]. Wyświetli się podgląd dokumentu awizacji, który możemy wydrukować.
Kod kreskowy z
numerem awizacji

Szczegółowe
informacje o awizacji

Mapka terenu z
oznaczeniem numeracji
doków

Informacja o przepisach
obowiązujących na terenie
firmy
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