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Wymagania aplikacji

Wymagania aplikacji SpedCust5 do poprawnego działania:

Wspierane systemy operacyjne:
Windows XP SP3 + .Net Framework 4
Windows Vista



Spedcust 5

Strona 2 z 29

Windows 7
Windows 8
Windows 10
Windows Server 2003
Windows Server 2008
Windows Server 2012

Połączenie z siecią Internet - wymagana dostępność połączeń wychodzących na port 443 (transmisja szyfrowana certyfikatem SSL
serwera)
Wymagania sprzętowe:

Procesor Pentium 1 GHz lub szybszy oraz co najmniej 1 GB pamięci RAM
Miejsce na dysku (aplikacja + .Net Framework):

architektura x86 – 950 MB
architektura x64 – 2.1 GB

Miejsce na dysku (aplikacja):
architektura x86 – 100 MB
architektura x64 – 100 MB

Rozdzielczość ekranu min. 1024 x 768

 

Instalacja aplikacji SpedCust5
 

Szybki start – instalacja wersji jednostanowiskowej.

Wersja jednostanowiskowa to najprostsza możliwość zainstalowania i pracy z aplikacją SpedCust5, która jednocześnie powinna zaspokoić
potrzeby większości klientów. Skorzystać z tej wersji mogą klienci, którzy zamierzają zainstalować i pracować z aplikacją na nie więcej niż
jednym stanowisku komputerowym. Większa ilość stanowisk wymusza – jak sama nazwa wskazuje – instalację wielostanowiskową opisaną
w kolejnej sekcji.
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W kolejnym kroku dotyczącym typu instalacji wybieramy "Jednostanowiskowa". Domyślna lokalizacja katalogu aplikacji to:

w wersji XP / 2003 Server: C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Spedcust5
w wersji Vista / 7 / 2008 Server i nowszych: C:\ProgramData\SpedCust
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1.  

2.  

 

 

 

Pierwsze uruchomienie.

Po pomyślnym zakończeniu instalacji przystępujemy do zainicjowania aplikacji danymi, które zostały Państwu przekazane przez
przedstawiciela firmy Schenker Sp. z o.o. Proces ten jest taki sam niezależnie czy mamy do czynienia z wersją jednostanowiskową czy
wielostanowiskową - wykonujemy go tylko raz. W celu wykonania inicjalizacji instalacji jednostanowiskowej - uruchamiamy Spedcust5 klikając
na skrót na Pulpicie. Inicjalizację wersji wielostanowiskowej wykonujemy ze stanowiska jednego z użytkowników, po skonfigurowaniu
połączenia do serwera klienta.

Do poprawnego zainicjowania aplikacji potrzebne są:

Numer instalacji
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2.  Hasło jednorazowe

Powyższe dane powinny zostać wprowadzone w pierwszym ekranie zatytułowanym „Inicjalizacja aplikacji", który pojawi się po uruchomieniu
aplikacji.

Uwaga: Hasło jednorazowe (jak nazwa wskazuje) umożliwia jednokrotną autoryzację danego komputera na serwerze w DB Schenker. Nie
ma możliwości ponownego wykorzystania hasła jednorazowego. W celu ponownej instalacji lub przeniesienia instalacji na inny komputer
konieczne jest zgłoszenie do DB Schenker zapotrzebowania na wygenerowanie nowego hasła jednorazowego dla danego numeru instalacji.

Po uzupełnieniu i kliknięciu przycisku „Wykonaj" aplikacja rozpocznie pobieranie niezbędnych do jej funkcjonowania danych z serwera DB
Schenker (wymagane połączenie z Internetem). Dane, które są pobierane to przede wszystkim:

Dane zleceniodawcy usług (jednego lub wielu)
Słownik jednostek logistycznych
Słownik usług dodatkowych
Słownik zabezpieczeń
Słownik typów referencji
Słownik typów produktów marki DB Schenker

 

Po pomyślnym zainicjowaniu aplikacji pojawi się ekran pierwszego logowania. Widok ten pozwala na wprowadzenie hasła dla domyślnego
konta Administrator (login: admin). Hasło musi spełniać wymogi złożoności dla poziomu wysokiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji m.in. w sprawie przetwarzania danych osobowych. W praktyce oznacza to konieczność zastosowania w
haśle:

co najmniej 8 znaków
małych i wielkich liter
co najmniej jednego znaku specjalnego lub cyfry
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Po pomyślnym zalogowaniu można przejść do ustawień aplikacji i skonfigurować konta dla docelowych użytkowników aplikacji. Można
również na stałe wyłączyć wymaganie dot. złożoności haseł. Opis zarządzania użytkownikami można znaleźć w sekcji dotyczącej ustawień.

 

Instalacja wersji wielostanowiskowej.

Spedcust5 instalowany u klienta składa się z dwóch głównych komponentów:

serwera klienta, który obsługuje wspólną bazę danych dla wszystkich stanowisk oraz pośredniczy w wymianie danych z serwerem w
DB Schenker.
klienta, który jest graficznym interfejsem umożliwiającym wprowadzanie i zarządzanie danymi o przesyłkach, słownikach,
użytkownikach itd.

Wersja wielostanowiskowa wymaga zainstalowania jednego serwera klienta oraz wielu klientów.

Serwer klienta instalowany jest w formie usługi systemowej Windows. Powinien być zlokalizowany na komputerze, który będzie dostępny dla
pozostałych stanowisk w sieci klienta. Serwer klienta nasłuchuje połączeń od klientów na porcie 6668.  Optymalne jest umieszczenie usługi
serwer klienta na maszynie serwerowej pracującej 24/7, posiadającej stały adres IP. W środowisku gdzie adresacja IP jest dynamiczna
(przydzielanie z DHCP) połączenie z klientów do serwera klienta powinno odbywać się z wykorzystaniem nazwy maszyny serwerowej.

Klient (interfejs graficzny) powinien znaleźć się na wszystkich stanowiskach użytkowników Spedcust5.

 

 

W kolejnym kroku dotyczącym typu instalacji wybieramy "Wielostanowiskowa".
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W kolejnym kroku wybieramy komponenty do zainstalowania. Zalecane jest aby w pierwszej kolejności wykonać instalację serwera klienta, a
następnie przejść do instalacji na stanowiskach użytkowników. W zależności od typu stanowiska wybieramy:

dla komputera, który będzie pełnił rolę serwera klienta, wybieramy wszystkie dostępne komponenty.
dla komputerów na stanowiskach użytkowników pomijamy komponent Serwer klienta

W tym kroku możemy również zmienić domyślną lokalizację katalogu aplikacji. Domyślne wartości to:

w wersji XP / 2003 Server: C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Spedcust5
w wersji Vista / 7 / 2008 Server i nowszych: C:\ProgramData\SpedCust5
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Instalacja aplikacji na stanowiskach użytkowników kończy się konfiguracją połączenia do serwera klienta. Uruchamiamy Spedcust5 klikając
skrót na pulpicie. Po uruchomieniu należy kliknąć na status połączenia znajdujący się w prawym dolnym rogu okna. Status połączenia może
znajdować się w jednym z trzech stanów: niepołączony, połączony lokalnie (połączony z serwerem klienta, ale bez połączenia z serwerem
DB Schenker) oraz połączony z DB Schenker (oczekiwany stan, konieczny do prawidłowego funkcjonowania aplikacji). Status "Niepołączony"
informuje nas o braku dostępności serwera klienta (aplikacja nie jest połączona z serwerem klienta). Najczęściej jest to jednoznaczne z
koniecznością konfiguracji połączenia.

Po kliknięciu na status połączenia na ekranie pojawi się okienko umożliwiające konfigurację połączenia z serwerem lokalnym klienta
(wymagane przy instalacji wielostanowiskowej). W polu "Host" wpisujemy adres IP lub nazwę komputera na którym zainstalowano serwer
klienta. Port TCP domyślnie ma wartość 6668, tą wartość zmieniamy tylko w przypadku kiedy zmieniliśmy domyślny port TCP na którym
nasłuchuje serwer klienta (przy standardowej instalacji wartość ta pozostaje bez zmian). Po zmianie ustawień klikamy przycisk "Zapisz i
połącz" - spowoduje to ponowne uruchomienie aplikacji z nowymi ustawieniami połączenia.
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Następnie przechodzimy proces inicjalizacji  oraz pierwszego logowania podobnie jak w przypadku instalacji jednostanowiskowej. Oczywiście
dla instalacji wielostanowiskowej inicjalizacja odbywa się tylko jeden raz, na dowolnym stanowisku.

 

Nawigacja po aplikacji
 

Menu główne programu składa się z sześciu przycisków:

Przesyłki
ZDN (Zbiorczy Dokument Nadania)
Odbiorcy
Słowniki
Import
Ustawienia

W górnej części okna programu znajdziemy mechanizm „breadcrumbs". Umożliwia on odczytanie aktualnej lokalizacji w programie. Dla
dyspozycji użytkownika dostępne są tutaj dwa przyciski:

Home – umożliwiający przejście do menu głównego z innych okien programu
Previous – umożliwiający cofnięcie się do poprzedniego okna.
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Przesyłki
 Aplikacja umożliwia Klientowi zarządzanie przesyłkami zlecanymi DB Schenker. Użytkownik ma możliwość tworzenia, klonowania, edycji,
agregacji  i anulowania przesyłek, oraz wydruku listów przewozowych i dokumentów ZDN.

Lista przesyłek

Lista przesyłek (listów przewozowych) oferuje następujące funkcjonalności:

Dodawanie nowych przesyłek - kliknięcie dodaj powoduje przejście do okna z nową, pustą przesyłką. Na tym etapie należy wybrać
czy nadajemy przesyłkę paczkową czy drobnicową.
Klonowanie daje możliwość skopiowania dowolnej przesyłki z listy - sklonowana przesyłka zawiera dane oryginału, zmieniane są
tylko (w razie potrzeby) daty podjęcia i dostawy na standardowe proponowane przy tworzeniu nowej przesyłki
Edycja - otwiera do edycji / podglądu utworzone wcześniej przesyłki
Usuwanie przesyłki - przycisk dostępny tylko dla przesyłek w przygotowaniu (niewysłane do DB Schenker)
Anulowanie przesyłki - dostępne dla przesyłek, które zostały wysłane do DB Schenker. W zależności od czasu jaki upłynął od
wysłania przesyłki, anulowanie może zakończyć się zmianą statusu przesyłki na "Anulowano" lub "Anulowanie odrzucone". Druga z
wymienionych sytuacji może mieć miejsce w momencie gdy przesyłka została już przyjęta do podjęcia przez kierowcę / kuriera.
Zmiana statusu podjęcia, które zostało już zlecone kierowcy, nie jest możliwe z poziomu Spedcust5.
Przycisk Więcej kryje możliwość agregacji przesyłek (utworzenia jednej przesyłki z kilku kierowanych do wspólnego odbiorcy lub
dotyczących identycznego produktu DB Schenker), oraz dodanie wybranej przesyłki do ZDN.
Przycisk Wyślij umożliwia wysłanie bezbłędnych i kompletnie przygotowanych przesyłek do DB Schenker (jednej lub kilku).
Drukowanie - możliwe dla przesyłek wysłanych do DB Schenker, w statusach "Oczekuje na akceptację" lub "Oczekuje na podjęcie".

Grupuj po statusie

Po wybraniu opcji system grupuje przesyłki po ich aktualnym statusie.
 

Mapa statusów przesyłki

Przepływ informujący Klienta o wszystkich możliwych statusach przesyłki.
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Filtr

Filtr pozwala na ograniczenie ilości danych wyświetlanych przez tabelę przesyłek. Domyślne parametry filtra:

Data nadania od
Data nadania do
Wartość referencji
Numer listu
Nazwa miejsca nadania
Nazwa miejsca odbioru

Filtr ma możliwość szerszej konfiguracji po wybraniu przycisku „Ustaw"
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Szczegóły przesyłki

 

Okno szczegółów przesyłki składa się z zakładek

Dane podstawowe – zawiera informacje o miejscu podjęcia i dostawy, parametrach przesyłki, datach podjęcia/dostawy

Okno ze szczegółami przesyłki umożliwia zamówienie zwrotu palet do danego zlecenia. Opcja ta może być uruchomiona, jeśli spełnione są
dwa warunki:
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w zleceniu występuje co najmniej jedna pozycja z jednostką logistyczną typu Paleta EUR / EPAL
do miejsca podjęcia przypisany jest co najmniej jeden numer paletowy (numery paletowe miejsca podjęcia i dostawy pobierane są
dynamicznie po wypełnieniu NIP oraz kodu pocztowego)

Jeśli powyższe warunki nie są spełnione, próba włączenia przez użytkownika opcji "Zwrot palet" zakończy się komunikatem "Miejsce nadania
nie posiada numeru paletowego lub przesyłka nie zawiera nośników typu Paleta EUR".

Spełnienie powyższych warunków umożliwia przejście do kolejnego kroku, tzn.:

wyboru numeru paletowego miejsca podjęcia
wprowadzenia ilości palet zwrotnych

Wysłanie przesyłki z włączoną opcją palet zwrotnych, wybranym numerem paletowym miejsca podjęcia i wskazaną ilość palet spowoduje
włączenie dla tego zlecenia usługi SOP (System Obrotu Paletami). Natomiast jeśli dodatkowo wybierzemy numer paletowy miejsca dostawy
(przy założeniu, że miejsce dostawy ma również przypisany numer paletowy) uaktywniona zostanie usługa 1:1 (System Paletowy 1:1).
 

Jednostki logistyczne

 

Usługi dodatkowe/ADR – pozwala zaznaczyć usługi dodatkowe do przesyłki oraz przesyłki ADR

 

Referencje/Instrukcje/Uwagi – wartości wskazane przez nadawcę zostaną uwidocznione na wydruku listu przewozowego
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Przyciski w prawym dolnym rogu umożliwiają:

Wyślij - wysyła przesyłkę do DB Schenker. Przed wysłaniem wykonywana jest dodatkowa walidacja wprowadzonych danych. W
trakcie wysyłania przesyłka otrzymuje status "Wysyłanie danych". Jeśli wysyłanie się powiedzie status przesyłki zmieni się na
"Oczekuje na akceptację", w przeciwnym razie status powróci do wartości "W przygotowaniu", a do przesyłki zostanie dodana
informacja o ewentualnych nieprawidłowościach. Można je podejrzeć przesuwając kursor nad czerwoną ikonę z wykrzyknikiem na
liście przesyłek.
Zapisz draft - pozwala na zapisanie przesyłki w lokalnej bazie danych, bez wysyłania do DB Schenker. Przed zapisaniem wykonana
zostanie walidacja wprowadzonych danych. Możliwe jest zapisanie przesyłki z niekompletnymi danymi w celu późniejszego
uzupełnienia i wysłania.
Wyjdź - zamknięcie formularza bez zapisu.

Raport przesyłek 

Aplikacja umożliwia Użytkownikowi wygenerowanie raportu przesyłek za wybrany okres. Raport jest zapisywany do pliku excel.

Drukowanie dokumentów przewozowych

Dokumenty mogą zostać wydrukowane z ekranu przesyłki lub z ekranu listy przesyłek. Z poziomu listy możliwe jest drukowanie zbiorcze.
Należy w tym celu zaznaczyć wybrane przesyłki na liście. Drukowanie jest możliwe jedynie dla przesyłek wysłanych do DB Schenker, w
statusach "Oczekuje na akceptację" lub "Oczekuje na podjęcie".

 

Na ekranie "Wydruk dokumentów" możliwe jest zaznaczenie/odznaczenie rodzajów dokumentów do wydruku, wybranie drukarki, osobno dla
każdego rodzaju dokumentu, przejście do konfiguracji wydruku, oraz zapamiętanie wybranych drukarek i ich konfiguracji.

 

 

Ustawienia wydruku są niezależne dla każdego rodzaju dokumentu i wybranej drukarki. Opcja "4 strony na 1 arkuszu" dedykowana jest do
wydruku etykiet na arkuszach A4.
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Odbiorcy

Lista odbiorców

Okno listy odbiorców zawiera:

Filtr odbiorców – umożliwia filtrowanie odbiorców po:
fragmencie nazwy
NIP-ie
akronimie
numerze DB Schenker, jeśli odbiorca został pobrany z serwera DB Schenker
kodzie pocztowym
fragmencie nazwy miasta
numerze ILN (International Location Number - Międzynarodowy Numer Lokalizacji)

Przyciski umożliwiające:
Dodanie nowego odbiorcy
Edycję zaznaczonego odbiorcy
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Usunięcie odbiorcy

 

Dodawanie odbiorców

 
Okno tworzenia nowego odbiorcy umożliwia nam uzupełnienie następujących danych:

Nazwa
Akronim klienta – skrócona nazwa lub numer odbiorcy będący numerem referencyjnym w stosunku do systemu źródłowego klienta, z
którego klient został zaimportowany lub przepisany
Numer DB Schenker – numer w systemie DB Schenker, dotyczy tylko odbiorców pobranych z serwera DB Schenker
Numer ILN (International Location Number - Międzynarodowy Numer Lokalizacji)
NIP
Lista adresów odbiorcy – wymagane jest podanie nazwy miejsca odbioru.
Lista osób kontaktowych odbiorcy - osoby kontaktowe powiązane są z adresami odbiorcy, czyli dodając osobę kontaktową dodajemy
ją do wybranego adresu odbiorcy.

Pole z numerami paletowymi klienta jest tylko do podglądu.

Słowniki
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 Aplikacja SpedCust5 umożliwia samodzielne zarządzanie wykorzystywanymi słownikami. Zarządzać nimi można z poziomu okna „Słowniki"
wykonując pojedyncze operacje dodania, edycji itd. lub poprzez operacje wsadowe, opisane w sekcji „Import".
Ze względu na możliwość edycji słowniki możemy podzielić na edytowalne (np. asortyment, jednostki logistyczne) oraz zamknięte (np. kody
produktów, typy referencji). Edytowalne słowniki możemy zmieniać za pomocą standardowego interfejsu. Służą do tego przyciski dodawania,
edytowania, klonowania oraz usuwania. Edycja odbywa się w trybie „inline", czyli bezpośrednio na liście pozycji słownika, bez otwierania
dodatkowego okna.
Część słowników została uzupełniona automatycznie podczas pierwszego uruchomienia aplikacji (patrz: „Pierwsze uruchomienie").
Poniżej zamieszczony został bardziej szczegółowy opis poszczególnych słowników.

Asortyment

Słownik umożliwiający wprowadzenie do programu typowego, powtarzającego się asortymentu, który pojawia się na przesyłkach. Wpisując
pozycje musimy podać ich nazwę. Jest to jedyne pole wymagane (nazwa nie musi być unikatowa). Następnie możemy wybrać z listy
predefiniowanych jednostek logistycznych i zabezpieczenie oraz zmienić wymiary.
Pozycje słownika asortymentu będą dostępne podczas dodawania elementów przesyłki poprzez mechanizm autopodpowiedzi.

Kody produktów

Słownik zawierający listę produktów/usług oferowanych przez Schenker Sp. z o.o. Słownik ten jest zamknięty do edycji, zawiera pozycje
automatycznie pobrane z serwera DB Schenker. Poniżej opis produktów marki DB Schenker zawartych w tym słowniku.

DB Schenker System [kod 1] – Przesyłki drobnicowe (waga do 2,5t) – ustandaryzowane w ramach DB Schenker w Europie jako DB
Schenker System i realizowane za pośrednictwem europejskiej sieci terminali DB Schenker – przypadku przewozów
międzynarodowych lub sieci krajowej w przypadku przesyłek krajowych.
DB Schenker Direct LTL [kod 3] - Przesyłki częściowe (waga pow. 2,5 t., ale poniżej 15 ton) –realizowane bez wykorzystania
europejskiej lub krajowej sieci terminali DB Schenker, jako dostawy bezpośrednie.
DB Schenker Direct FTL [kod 4] - Przesyłki całopojazdowe (powyżej 15 ton ) podobnie jak LTL realizowane bez wykorzystania
europejskiej lub krajowej sieci terminali DB Schenker jako dostawy bezpośrednie.
DB Schenker Parcel [kod 6] - Przesyłki paczkowe (waga pojedynczej jednostki logistycznej do 30 kg, max. 0,2 m3) oferowane
naszym Klientom w ruchu krajowym.

 

MPK

Miejsce powstawania kosztów. Słownik edytowalny przez Klienta.

Jednostki logistyczne

Słownikiem jednostek logistycznych zarządzamy w inny sposób niż pozostałymi słownikami. Jest to słownik, który można edytować,
natomiast wyjątkiem od możliwości edycji są predefiniowane pozycje słownika pobrane z serwera DB Schenker. 
Kody jednostek logistycznych zawarte w tym słowniku posłużą do oznaczenia pozycji na przesyłce, posługujemy się nimi również tworząc
pozycje słownika asortymentu. 
Lista predefiniowanych kodów jednostek logistycznych(jednostki DB Schenker) będzie wystarczająca do opisania większości jednostek,
którymi zamierzają posługiwać się klienci. Jeśli jednak zaistnieje potrzeba uzupełnienia dodatkowych lub posługiwania się wyłącznie
własnymi kodami jednostek logistycznych, SpedCust5 daje taką możliwość. Możemy dodać własne pozycje do słownika jednostek
logistycznych spełniając poniższe założenia:

Kod jednostki logistycznej dodawanej pozycji musi być unikatowy względem wszystkich pozycji w słowniku
Każda dodawana jednostka logistyczna musi mieć odpowiednik w jednostkach predefiniowanych (jednostki logistyczne DB
Schenker), w celu poprawnego przetłumaczenia jednostek logistycznych klienta na jednostki w systemie DB Schenker.

 

Jednostki logistyczne ADR

Słownik jednostek transportowych ADR. 
 

ADR

Słownik listy towarów ADR zawierający dla produktów ADR: nr UN, nazwę, klasę, grupę pakowania, kod przewozu przez tunele. Opcja
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będzie dostępna w późniejszych wersjach aplikacji.
 

Typy dokumentów

SpedCust5 umożliwia zdefiniowanie własnego słownika typów dokumentów zwrotnych. Dokumentem zwrotnym może być każdy dokument
wysłany przez Klienta oprócz listu przewozowego.

Typy referencji

Słownik typów referencji jest słownikiem zamkniętym do edycji – pozycje tego słownika są pobierane z systemu DB Schenker. Słownik
określa typy referencji, które możemy wybrać dla listu przewozowego.

Zabezpieczenia

Słownik zabezpieczeń jest słownikiem otwartym do edycji, przy czym zawiera pozycje predefiniowane, pobrane z serwera DB Schenker. Lista
zabezpieczeń jest pomocna podczas dodawania pozycji listu przewozowego. Dla każdej pozycji listu możemy wybrać predefiniowane
zabezpieczenie.

Import
Aplikacja umożliwia import danych z wersji Spedcust4000. Obsługiwane jest importowanie :

zleceń w formacie pliku Spedcust4000 (csv)
kontrahentów ze Spedcusta4000
asortymentu ze Spedcusta4000
kontrahentów z pliku csv
przesyłek z pliku csv

 

Konfiguracja importu

Konfiguracja importu zostanie opisana na podstawie wczytania listy kontrahentów z bazy Spedcust4000:

kopię pliku bazy Spedcust4000 (sped.mdb) umieszczamy na dysku, na którym zainstalowaliśmy Spedcust5. W przypadku instalacji
wielostanowiskowej powinien to być dysk komputera na którym zainstalowany jest serwer klienta.
przechodzimy do edycji parametrów importu kontrahentów (menu główne ->> Import ->> zaznaczamy "Import kontrahentów ze
Spedcust4000" ->> Konfiguruj)
opcje Uruchamianie oraz Mapowanie danych pozostawiamy bez zmian
w polu "Źródło danych" wskazujemy ścieżkę do pliku sped.mdb
zapisujemy ustawienia
po przejściu do ekranu "Lista skryptów importu" wybieramy "Uruchom" dla pozycji "Import kontrahentów ze Spedcust4000"
import kontrahentów może trwać do kilku minut w zależności od ilości danych w pliku sped.mdb.
po uruchomieniu importu można przejść do widoku z wynikami (klikając Wyniki dla pozycji Import kontrahentów) - należy poczekać
na zmianę statusu z Pending na Done (lub Error w razie niepowodzenia - szczegóły błędu dostępne po kliknięciu w Podgląd
dziennika)
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Przykładowy podgląd dziennika importu asortymentu ze Spedcust4000

 

Opis formatów importowanych plików

 Import kontrahentów z pliku CSV

W celu zaimportowania kontrahentów (odbiorców) można skorzystać z importu z pliku CSV, w którym każda linia dotyczy osobnego
kontrahenta, a każda komórka to osobne pole opisujące kontrahenta.

Plik najprościej można przygotować za pomocą Microsoft Excel. Pola pliku powinny być rozdzielane średnikami. Pierwszy wiersz pliku może
zawierać nazwy pól, jednak należy wtedy dodatkowo skonfigurować import, aby nazwy pól z pierwszego wiersza były pomijane.
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1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

10.  

Poniżej opis poszczególnych pól składających się na jeden wiersz w pliku (opisujący jednego kontrahenta):

Akronim - skrócona nazwa lub inny identyfikator 
Nazwa 1 - nazwa kontrahenta (pole obowiązkowe)
Nazwa 2 - dalszy ciąg nazwy
Kod pocztowy w formacie 99-999 (pole obowiązkowe)
Miejscowość (pole obowiązkowe)
Ulica z numerem budynku (pole obowiązkowe)
NIP
Osoba kontaktowa
Telefon
Email

 

Ustawienia
 

Ustawienia użytkownika

 

 

Zalecane jest dokładne wypełnienie danych użytkownika (nazwa, telefon, mail) - są one kopiowane jako dane kontaktowe do zleceń
tworzonych przez użytkownika.

W sekcji Wartości domyślne użytkownik określa Uwagi do odbiorcy i Instrukcje dostarczenia, które będą automatycznie przypisywane do
każdej przesyłki zlecanej przez klienta. Uwagi te będą również drukowane na liście przewozowym.

W sekcji Dodatkowe opcje ekranu podstawowego przesyłki użytkownik określa elementy aplikacji które będą dodatkowo umieszczone na
ekranie głównym przesyłki.
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Okno przesyłki z włączoną widocznością dodatkowych elementów.

 

Ustawienia aplikacji

 

 

Użytkownik ma możliwość określenia maksymalnej liczby kontrahentów, która będzie widoczna w karcie Odbiorcy. 

Ustawienia globalne (serwera)
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Ustawienia globalne dostępne są tylko dla kont z uprawnieniem do zarządzania ustawieniami serwera. Ekran daje następujące możliwości:

zmiana adresu IP i portu TCP na którym nasłuchuje serwer klienta - domyślnie serwer klienta nasłuchuje na porcie 6668 na
wszystkich adresach IP przypisanych do hosta. Zmiana tych wartości może być potrzebna tylko w wyjątkowych przypadkach, w
zależności od ustawień sieci LAN.
wymuszenie restrykcji złożoności haseł - opcja (domyślnie włączona) powodująca sprawdzanie złożoności haseł użytkowników.
Wyłączenie tej opcji umożliwia użytkownikowi zapisanie dowolnego niepustego hasła. Pozostawienie tej opcji włączonej wymusza
stosowanie wymogów złożoności dla poziomu wysokiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
m.in. w sprawie przetwarzania danych osobowych. W praktyce oznacza to konieczność stosowania poniższych reguł przy zakładaniu
hasła:

długość najmniej 8 znaków
stosowanie małych i wielkich liter
umieszczenie w haśle jednego znaku specjalnego lub cyfry

ustawienia automatycznego wykonywania kopii bezpieczeństwa
wykonywanie kopii zapasowej bazy danych serwera klienta - kliknięcie przycisku wykonaj spowoduje utworzenie ręcznej kopii
zapasowej pliku bazy danych.
odtwarzanie bazy danych z kopii zapasowej - lista kopii zapasowych umożliwia wybór pliku do odtworzenia. Pliki opisane są datą,
wersją bazy danych (ta zmienia się wraz z wersją aplikacji), oraz typem kopii: 

manual - kopia ręczna wykonana jak opisano powyżej,
auto - kopia automatyczna wykonywana po rozłączeniu użytkowników od serwera klienta (np. na koniec dnia pracy) lub
przed odtworzeniem bazy danych,
update - kopia wykonywana automatycznie przed aktualizacją aplikacji. 

Przywracanie danych z kopii zapasowej polega na wybraniu pliku kopii z listy i kliknięciu przycisku "Przywróć". Po pomyślnym
wykonaniu tej operacji nastąpi wymuszone ponowne uruchomienia serwera klienta oraz samej aplikacji. Przywracane są wszystkie
dane - stan na czas wykonania kopii zapasowej - nie ma możliwości wybiórczego przywrócenia (np. samej listy klientów). Poza
wykonywaniem kopii automatycznych zalecane jest również periodyczne wykonywanie kopii zapasowych we własnym zakresie (np.
raz w tygodniu lub miesiącu). W razie konieczności można usunąć część kopii zapasowych wybierając z listy i klikając przycisk
"Usuń".

 

Zarządzanie użytkownikami
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Uprawniony użytkownik ma możliwość tworzenia i usuwania kont użytkowników aplikacji oraz przydzielania im uprawnień.

Zalecane jest dokładne wypełnienie danych użytkownika (nazwa, telefon, mail) - są one kopiowane jako dane kontaktowe do zleceń
tworzonych przez użytkownika.

Zarządzanie rolami

Umożliwia kontrolę dostępnych użytkownikom uprawnień.

Postępowanie w przypadku zapomnienia hasła

Jeżeli użytkownik aplikacji zapomni swojego hasła do pracy w aplikacji powinien zwrócić się do administratora, który z poziomu sekcji
"Zarządzanie użytkownikami" w "Ustawieniach" ma możliwość utworzenia nowego hasła dla użytkownika.

Jeżeli zapomniane zostanie hasło administratora należy zwrócić się do pomocy technicznej. Aplikacja zostanie zdalnie zrestartowana co
umożliwi ustawienie nowego hasła administratora.

ZDN
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Zbiorczy Dokument Nadania

potwierdzenie dla nadawcy, które przesyłki zostały podjęte przez kierowcę
dwie kopie dokumentu, jedna dla nadawcy, druga dla kierowcy

Weryfikacja jednostek logistycznych
W trakcie modyfikacji wymiarów jednostek logistycznych w słowniku jednostek logistycznych, słowniku asortymentu oraz na ekranie
szczegółów przesyłki wprowadzone wartości są weryfikowane pod względem poprawności. Każda jednostka logistyczna DB Schenker
posiada zdefiniowane minimalne i maksymalne dopuszczalne wartości. Nie jest możliwe wprowadzenie wartości przekraczających te
wartości. Niektóre parametry posiadają również wartości graniczne, przekroczenie których powoduje wyświetlenie ostrzeżenia ale umożliwia
wprowadzenie takiej wartości. Weryfikowane parametry to: waga, długość, szerokość, wysokość i objętość.
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Powiadomienia z DB Schenker
Aplikacja umożliwia odbierania powiadomień przesyłanych przez DB Schenker do wszystkich lub wybranych klientów. Po otrzymaniu nowego
powiadomienia ikonka koperty przybiera kolor czerwony i pulsuje. Dodatkowo treść ostatniego powiadomienia wyświetlana jest u góry ekranu.
Kliknięcie na ikonę koperty powoduje przejście do ekranu powiadomień, gdzie wyświetlana jest lista wszystkich powiadomień. Powiadomienie
posiada określoną datę ważności, do której jest widoczne. Każde powiadomienie posiada również dwie opcje, które decydują o możliwości
jego usunięcia  przez użytkownika przed datą ważności oraz o konieczności potwierdzenia przeczytania powiadomienia przez użytkownika.
Potwierdzenia przesyłane są do DB Schenker.
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Specyfikacja pliku importu (Spedcust5 - Import przesyłek z pliku)
 

Dane podstawowe (sekcja wymagana)

Element Nazwa pola Wymagane
w LP

Wymagane w pliku
importu

Automatyzacja

Nagłówek Format i wersja pliku importu Stała wartość określająca format i wersję pliku. Aktualnie
'SC5_01'.

Zleceniodawca Numer DB Schenker klienta
(zleceniodawcy)

możliwość zautomatyzowania:

jeśli jest jeden - podstaw pierwszego,
jeśli jest wielu - pobierz domyślnego z konfiguracji importu
w innych przypadkach - pozostaw do wyboru użytkownika

Miejsce
podjęcia

Numer DB Schenker miejsca
nadania

W pliku może nie być danych miejsca podjęcia.

Mogą być podstawiane przez:

wartość domyślną ustawioną w konf. importu (partyId)
wyszukanie danych na podstawie akronimu
podstawione z danych zleceniodawcy (ustaw. z konf.
importu)

 Akronim

 Nazwa1

 Nazwa2

 Kod pocztowy

 Miasto

 Ulica

 NIP

 Osoba kontaktowa  

 Telefon / * *Pole wymagane dla LTL/FTL

 Email  

Miejsce
dostawy

Akronim Przypadek pierwszy:

klient podaje wszystkie wymagane dane w pliku

Przypadek drugi:

klient podaje tylko akronim i na jego podstawie uzupełniamy
resztę po znalezieniu w bazie

 Nazwa1

 Nazwa2

 Kod pocztowy

  Miasto

 Ulica 

  NIP

  Osoba kontaktowa

 Telefon 

  Email

Płatnik Rodzaj 0 lub null - zleceniodawca (wartość domyślna)

1 - sieć

 Nr DB Schenker Uzupełniane na podstawie rodzaju

Klient uzupełnia tę wartość tylko w przypadku sieci
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Produkt Kod produktu 1 System

3 LTL

4 FTL

6 Parcel

Okna czasowe Data podjęcia  

 Godzina podjęcia od / * / * *wymagane dla LTL/FTL

 Godzina podjęcia do / * / *

 Data dostawy  

 Godzina dostawy od  

 Godzina dostawy do  

Uwagi Uwagi  Możliwość ustawienia domyślnego tekstu

 Instrukcje dostarczenia  

Palety Nr paletowy nadawcy  

 Nr paletowy odbiorcy  

 Ilość palet zwrotnych  

 

Asortyment (sekcja wymagana)

Sekcja
zlecenia

Nazwa pola Wymagane
w LP

Wymagane w
pliku importu

Automatyzacja

 Nazwa
asortymentu

Klient podaje wszystkie dane Wymagane w LP

lub

Opcja w konfiguracji importu - podstawiaj dane ze słownika:

Klient podaje tylko nazwę asortymentu, która jest zdefiniowana w słowniku,
oraz ilość - reszta wypełni się automatycznie

 Nazwa jednostki
logistycznej

 

 Zabezpieczenia  

 Ilość  

 Waga
jednostkowa

 

 Waga łączna  

Wymiary Szerokość  

 Długość  

 Wysokość  

 Objętość  

Usługi (sekcja opcjonalna)

Nazwa pola Wymagane

Kod
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Wartość

Wartości (tutaj też należy dodać usługę dokumentów zwrotnych 27 lub 28)

1 - Wniesienie
8 - Deklarowana wartość
9 - Pobranie
27 - Dokumenty zwrotne skan
28 - Dokumenty zwrotne oryginał
37 - Dostawa w sobotę
38 - Dostawa do 10-tej
39 - Polecenie odbioru (wydruk listu przez DB Schenker)

 

Referencje (sekcja opcjonalna)

Nazwa pola Wymagane Uwagi

Kod referencji ze słownika typów referencji np. 1 = "Numer zlecenia spedycyjnego"

Wartość  

Wartości:

0 - Nr reklamacji
1 - Nr zlecenia spedycyjnego
2 - Dokument WZ
3 - Numer faktury
4 - Numer zamówienia w/g Odbiorcy
5 - MPK
6 - Numer zamówienia w/g Nadawcy
7 - Numer Odbiorcy u Nadawcy
9 - MPK odbiorcy

 

Dokumenty zwrotne (sekcja opcjonalna)

Nazwa pola Wymagane

Rodzaj

Nazwa

*wymagane jest podanie usługi dokumentów zwrotnych (27 lub 28) w sekcji usług

ADR (sekcja opcjonalna)

Nazwa pola Wymagane Uwagi

UN  

Jednostka logistyczne ze słownika - 7 pozycji

Ilość jednostek log.  

Waga jednostkowa

Uwagi  

 

ADR LQ (sekcja opcjonalna)
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Nazwa pola Wymagane Uwagi

Waga  


	Instrukcja uzytkownika

