DKI Portal
Velkommen l DKI Portalen

Herfra kan du booke dine transporter og følge dine forsendelser. Følgende er en instruks i anvendelsen af portalen.

Er du ikke opre et som kunde på portalen kontakt da DKI
Distribu on A/S: booking@dki-logis cs.dk

Emner :

1

Login.

2

Hovedmenu.

3

Opre else af ny booking.

4

Opre else af ny afsender/modtager i kartoteket.

5

Afsendt booking og labels

6

Anvendelse af dligere gemt afsender/modtager

7

Adresseliste

1. Login

Det ldelte brugernavn samt kode bruges her l login.
Har du ikke modtaget dine login oplysninger, ret da henvendelse l din kontaktperson hos DKI.

2. Hovedmenu

De e er hovedmenuen på DKI portalen.
Her ﬁnder du punkterne:
Track & Trace: Her er det muligt at
følge forsendelsen gennem hele transpor7orløbet.

Booking: Til opre elser af nye distribu onsbookinger

Adresser: Her administreres de adresser som er
gemt i forbindelse med opre else af bookinger.

3. Opre else af ny booking
Bookingref.: Ref. Til faktura.
Kode/afsender: Navn/nr. på Afsender.
Adresse: Adresse hos afsender.
Adresse2: Yderlige info, f.eks. ”port 2”.
Postnummer/By: Postnummer og by
hos afsender.
Mobil SMS: Ved sms service bruges
de e nr. l advisering.
Afsender a .: A en on ved afsender.

Tilsvarende er der felter for modtager.
Betydningen er den samme

Ordregiver: Her vælges betaler for ordren. (For kunder med ﬂere kunder nr.)
ABentning/leveringsdato:
Dato for aBentning og levering af ordre.

Transportbemærkning:
Bemærkninger l disponent/chauﬀør,
f.eks ”Må s lles”
By epaller:
Hvis ingen by epaller anvendes aDrydset feltet herfor, ellers vælges type og
antal.

3. Opre else af ny booking
Forsendelsestype:
Her vælges type af forsendelse.
Antal: Antallet af enheder med de
senere oplyse mål.
Vareart: Type af vare der fragtes.
Mærke/nr.: Særlige nr. for forsendelsen.
Længde: længden af den enkelte enhed.
Bredde: Bredden af den enkelte enhed.
Højde: Højden af den enkelte enhed.
Total Kg: Samlede vægt for enhederne.
CBM: Beregnet CBM, ud fra indtastet
mål.
Ladmeter: Beregnet CBM, ud fra oplyse
mål og antal.
Slet :For
sletning af den enkelte linje.
:
Ny linje: For dannelse af ny linje.

Gem som skabelon: Gem de indtastede
oplysninger som skabelon ved lign.
frem dige bookinger.
Send: Når bookingen er udfyldt trykkes
send, hvis du ikke sendes l ny side er
din booking ikke gennemført.
Manglende felter markeres med rødt.

4. Opre else af afsender/modtager i kartotek

Når afsender eller modtager feltet er
udfyldt, kan denne gemmes l senere
brug.
Tryk ”Gem”
Vælg en kode l adressen
(kunne være internt kunde nr.—
Nummeret bruges l senere søgning på
kunden)

5. Afsendt booking og labels
Når man har trykket send, overføres
bookingen l DKI’s intern system.
Teksten ”Bookingen er gennemført” vil
fremgå af siden

Web-ID er forsendelsen frem dige nr.
som følger forsendelsen (fragtbrevs nr.)

Ved ak vering af den blå boks, downloadses en PDF ﬁl med de lhørende labels l
forsendelsen.
Filen kan printes eller sendes l afsendessted for opmærkning af godset.

For opre else af ny booking kan genvejen
”ny booking” bruges.

Under genvejen ”booking” og ”oversigt”
kan der al d udskrives nye labels.

6. Anvendelse af dligere gemt afsender/modtager

Hvis man ønsker at anvende dligere gemte adresser. Kan man skrive navnet
i det øverste felt. Således
skulle navne der indeholder
det skrevne, fremkomme
på listen, alternavt kan
den kode som afsender er
gemt under indtastes og
samme resultat vil fremkomme.

7. Adresseliste

Fra forsidens ”Adresser”
Kommer man ind på siden
hvor de gemte adresser
ﬁnde.
Her kan vælges at bruge
adressen som standard
afsendelsessted ”Vælg std.
adresse”

Ved ændringer i adressen
skal hele den gemte adresse sle+es os en nye skal via
booking siden dannes.

”Vi er lidt ﬂinkere”
Vi ser frem l at servicere jer.

Ved spørgsmål ang. portalen kontakt
DKI Distribu on A/S
booking@dki-logis cs.dk

