Kundportal Transport
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www.axesslogistics.se

Klicka på Login > Transport för att komma till
inloggningssidan.
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Har ni era inloggningsuppgifter så anger ni dem här.
Bocka gärna i rutan så datorn kommer ihåg ert
användarnamn.
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Har ni inloggningsuppgifter men har glömt lösenordet, kan ni
fylla i er e-postadress för att få ert lösenord skickat till er.
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Om inte, vänligen maila dina kontaktupgifter till tracking@
axesslogistics.se så försöker vi hjälpa er så snabbt vi kan.
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Välkommen som inloggad kund
Här finner ni uppgifter och status på era fordon och bokningar. Beroende på behörighet kan se och/eller boka
transport på era fordon. Din personliga inloggning är
kopplat till ditt kundnr - du som bokar frakten är fraktbetalare!

Boka transport

1

Klicka på Order i Menyn.

2

Gå vidare till Boka.
(Det krävs behörighet för att kunna boka. Saknas behörighet
visas endast Översikt och man kan bara se status mm)
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FORDON
Om regnr finns
Fyll i regnr, sök på förstoningsglaset. Då kommer all väsentlig information så som längd, höjd, bredd, vikt läggas till på
ordern. Viktigt att kontrollera att informationen stämmer!
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Fakturareferens . om sådan önskas

Åkerianmärkning innebär att det som skrivs här går direkt ut
till chaufförens handdator när ordern skickas ut. Här anges
avvikande instruktioner som inte finns med på ordinarie lossningsinstruktion.
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Parkeringsplats vid upphämtning. om sådan finns
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FORDON
Reg nr finns ej
Om ni inte har ett reg nr finns funktionen att boka per
bilmodell istället.

3

Fyll i reg nr (6 tecken i följd) eller VIN (minst 6 tecken) manuellt.
(Gå vidare till nästa steg utan att trycka på enter el dyl)
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Gå nu till knappen ”Nästa steg”

Fyll i de båda fälten ”tillverkare” och ”modell”. Tryck på
förstoringsglaset När detta är gjort får sidan träff mot en
bilmodell., all väsentlig information så som höjd, längd,
bredd och vikt kommer automatiskt läggas till på ordern.
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Avsändare
Alias. Vissa kunder är kopplade med ÅF nummer -Ange
ÅF nummer . Klicka på förstoringsglaset så fylls filialernas kontaktuppgifter i automatiskt.

Obs! Notera att rätt filial är angivet i adressfältet.
Finns inte adressen ni söker i registret, gå vidare till nästa steg.
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Ange önskad ÅF i sökfältet tryck på ** Sök utökad
adresslista. Nu söker du i hela Axess adressregister.
Sök på nytt i fältet och den önskade ÅF skall finnas
tillgänglig . (Denna funktion är behörighetsstyrd).

2

Gå nu till knappen”Nästa steg”.

Glöm inte trycka på förstoringsglaset efter varje steg
för att få i fullständiga adressuppgifter.
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Mottagare
Alias. Vissa kunder är kopplade med ÅF nummer. Ange
ÅF nummer. Klicka på förstoringsglaset så fylls filialernas kontaktuppgifter i automatiskt.
Obs! Notera att rätt filial är angivet i adressfältet.
Finns inte adressen ni söker i registret, anger du önskad
ÅF i sökfältet.

Tryck på ** Sök utökad adresslista. Nu söker du i hela Axess
adressregister. Sök på nytt i fältet och den önskade ÅF skall
finnas tillgänglig. Glöm inte trycka på förstoringsglaset efter
varje steg för att få med fullständiga adressuppgifter.
(Denna funktion är behörighetsstyrd).
Gå vidare till nästa steg.
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Hämta/ lämna
Ange det datum när bilen är klar för hämtning.

3

Visar ett beräknat leveransdatum baserat på standardledtider.

2

Ange klockslag då bilen är klar

4

Visar en beräknad leveranstid baserat på standardledtider.
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OBS! Vid tillval i nästa steg vänligen kontakta bokningen (bokning@axesslogistics.se).
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Nu är bilen klar att bokas
Välj boka för att boka transporten.

2

1

Det är möjligt att boka flera transporter.
Väljer du alternativet boka flera transporter går din bokning
iväg och du kan välja att boka flera bilar på just denna sträcka
du nu har fyllt i. Du behöver endast fylla i regnr eller bilmodellkod på nytt.
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1

Bilen är nu bokad för transport, du får en bekräftelse på
skärmen .

!

Ta gärna en skärmdump på bekräftelsen.
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Status på bokade bilar

1

Klicka på Order i Menyn.

2

Gå vidare till Översikt.
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1

Fyll i aktuellt fält för sökning och klicka på sök.

2

För Excelexport av sökresultatet, klicka på Export.

*Vill du söka efter flera bilar samtidigt så anger ni chassinr eller reg.nr i en följd med ett kommatecken alt.
mellanslag emella. Exempel: VNKKG3D350A040120,VNKKG3D310A041782, YARVBBHXHGZ092085 …
Det är även möjligt att kopiera och klistra in från Excel.
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Klicka på Ordernr för att se mer information och status
på bokningen.

2

Transportklar –Ordern finns men är ej planerad.
Utskickad -En körning är planerad och vi har skickat upphämtningen till chauffören.
Lastad -Lastad
Loss Terminal 1 ,2 eller 3 –Betyder att bilen har delkörts och är
på en av våra omlastningsterminaler.
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Kontakta oss gärna vid frågor!
Bokningen:
bokningen@axesslogistics.se
Inloggning:
tracking@axesslogistics.se
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