Instrukcja do Carrier Portalu
Adres strony Carrier Portalu:
https://www.carriersemea.ipaper.com
Portal dla przewoźników jest zintegrowany z używanym w dziale transportu IP systemem Elixir.
Wszelkie zmiany wprowadzone po stronie tego systemu są od razu widoczne w portalu, i
odwrotnie – zmiany wprowadzone w portalu są odzwierciedlone w systemie Elixir.
Strona logowania
Proszę zalogować się przy użyciu przesłanego loginu oraz hasła.

Strona domowa
Jest to podsumowanie dyspozycji w każdym z następujących statusów:
-

-

Dyspozycje oferowane – dyspozycje, które zostały do Państwa wysłane i oczekują na
zaakceptowanie/odrzucenie. Bardzo ważne jest, abyście Państwo akceptowali
każdą dyspozycję.
Oczekiw anie na przedział czasu – zaakceptowane dyspozycje, które trzeba
zaawizować przed odbiorem
Oczekiwanie na odbiór – dyspozycje zaawizowane, oczekują na odbiór towaru z
magazynu
W trasie – dyspozycje, które zostały załadowane i są w drodze do odbiorcy

Aby zobaczyć szczegóły zaoferowanych loadów i zaakceptować/odrzucić je proszę przejść do
zakładki Dyspozycje zaoferowane.

Ekran zaoferowanych dyspozycji
Ekran ten pokazuje szczegóły poszczególnych dyspozycji, które zostały do Państwa przesłane i
oczekują na akceptację.

Aby zobaczyć więcej szczegółów danej dyspozycji proszę kliknąć na jej numer. Zostaniecie
Państwo przeniesieni na kolejny ekran

Na ekranie tym można znaleźć szczegóły dotyczące danej dyspozycji:

Destynacja

Stawka

Data i czas dostawy

Bardzo proszę nie wypełniać Formularza dostawy przed zaakceptowaniem zlecenia

Aby zaakceptować zlecenie trzeba wrócić na poprzedni ekran. Po zaakceptowaniu dyspozycji
zostanie ona przeniesiona na ekran „Oczekiwanie na odbiór”.

Aby odmówić realizację danego zlecenia w zakładce Dyspozycje oferowane proszę wybrać
opcję „Odrzuć”.

Następnie zostaną Państwo przekierowani na kolejny ekran, gdzie trzeba wskazać powód i
kliknąć „Odrzuć”.

Każde odmówienie zlecenia jest odnotowywane u nas w systemie.
Równocześnie z odrzuceniem zlecenia przez portal bardzo proszę o kontakt mailowy z
odpowiednią osobą z zespołu CTE.

Oczekiwanie na odbiór
Na ekranie tym należy kliknąć “Wymagany” znajdujący się w kolumnie Formularz na bramie:

Formularz na bramie
Bardzo proszę wypełnić wszystkie pola (łącznie z Emisje). Bez tych danych samochód nie
zostanie wpuszczony na załadunek !! Po wpisaniu danych proszę kliknąć Zapisz.
Ważne: W formularzu jest pole „Prawo jazdy” – proszę tam wpisywać numer dowodu osobistego,
paszportu itp.

Po wypełnieniu formularza na bramę to wszystko co w danej chwili jest wymagane do danej
dyspozycji. Jak tylko samochód zostanie załadowany zostanie on automatycznie przeniesiony
do zakładki W trasie.
W trasie (Dyspozycje do dostarczenia):
Ostatnia strona przedstawia dyspozycje, które aktualnie są w trasie do odbiorcy.

Na tej stronie są dwie możliwości do wyboru – Zapisz rzeczywistą datę oraz Powiadom o
opóźnieniu. Opcja „Zapisz rzeczywistą datę” służy do zamykania zleceń, natomiast „Powiadom
o opóźnieniu” służy do informowania nas o przypadku, kiedy auto jeszcze jest w trasie, ale już
wiadomo, ze się spóźni. Po wybraniu tej opcji konieczne jest wskazanie powodu opóźnienia oraz
nowej daty/godziny dostawy.

Dla każdej dyspozycji wymagane jest wprowadzenie Rzeczywistej daty dostawy (godziny kiedy
auto się podstawiło na rozładunek), niezależnie czy dyspozycja została dostarczona na czas czy
nie (nawet w przypadku wcześniejszego wybrania opcji „Powiadom o opóźnieniu” po
zrealizowanej dostawie trzeba wprowadzić rzeczywistą datę dostawy).

Aby zamknąć dane zlecenie proszę kliknąć w opcje „Zapisz rzeczywistą datę”. Zostaniecie
Państwo przeniesieni do strony:

Jeśli zlecenie zostało dostarczone bez opóźnienia proszę wybrać opcję OK oraz wskazać
rzeczywistą datę dostawy.
Jeśli natomiast było opóźnienie, to proszę wybrać jeden z powodów z listy, wpisać rzeczywistą
datę i godzinę dostawy. Jest to bardzo ważne, abyście podawali Państwo powód opóźnienia.

WAŻNE: potwierdzanie dostaw przez Portal powinno nastąpić najpóźniej do 2 dni po
zrealizowaniu dostawy – nie możemy mieć sytuacji, że dyspozycje dostarczone kilka dni temu nie
mają jeszcze potwierdzenia w systemie. Wszystkie zlecenie, które wymagają potwierdzeni a są
również widoczne w zakładce „W Trasie” i mają aktywny przycisk „Zapisz rzeczywistą datę
dostawy”.
Proszę zwrócić uwagę, że jeśli dyspozycja ma więcej niż jedno miejsce dostawy to każde takie
miejsce jest widoczne jako kolejna linia tego samego KW i opisane wyżej działania są konieczne
dla każdej linii danej dyspozycji.

Po wypełnieniu pola Rzeczywista Data Dostawy dyspozycja znika ze strony Dyspozycje do
dostarczenia i jest widoczna tylko w Historii dyspozycji.

Historia dyspozycji
W Portalu dostępny jest widok Historii dyspozycji. Widok ten pokazuje historię wszystkich
dyspozycji. Zakres dat wysyłki odnosi się do czasu wydania dyspozycji z magazynu. Czas
dostarczenia towaru widoczny jest w kolumnie Rzeczywista data dostawy.

Zlecenia będą przychodziły na Państwa skrzynki i proszę zwracać uwagę na wszelkie informacje
na nich zawarte. Na obecną chwilę nie mamy możliwości uwzględniać na portalu notatek itp.,
więc będą one umieszczane na zleceniach.
W razie jakichkolwiek problemów, niejasności proszę o kontakt na despatch.team@ipaper.com
lub marcin.stolarz@ipaper.com lub piotr.rauch@ipaper.com.

