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1 Ordrekobling 
 
En ordrekobling innebærer at Web-TA leser inn informasjon om en ordre/sending fra en fil som er 
dannet fra et annet system som for eksempel et ordresystem. Forutsetningen for at det skal fungere 
er at ordresystemet skaper en fil som inneholder sendingsinformasjon og sender denne til Web-TA. 
Fordelen med ordrekobling er at man kan dra nytte av alle muligheter for oppfølgning, utskrifter og 
EDI overføring uten å måtte registrere informasjon mer enn en gang. 
 

1.1 Hva må til for å bruke ordrekobling  
 
For å få tilgang til ordrekobling må du ha følgende: 
 
1. Ditt firma må ha tilgang til Web-TA 

2. Noen med ansvar for ditt ordresystem må produsere en fil med ordreinformasjon som følger 

spesifikasjonen for ordrekobling. 

3. Kontakt Schenker for avtale, bestilling og vilkår for ordrekobling. 

4. Send test filer til Schenker for godkjennelse. 

5. Når dine filer er testet og godkjent kan dere starte å bruke tjenesten. 

 

1.2 Generere fil fra ordresystem 
 
Funksjonen for ordrekobling er laget for de som vil bruke informasjonen som ligger i ordresystem og 
få denne inn i Web-TA. Slik at de kan få utskrift av etiketter, fraktdokumenter, EDI til Schenker og 
oppfølging av transporten. Overføring av informasjon mellom systemene skjer automatisk. 
 
For at dette skal fungere er det viktig at den fil som genereres av ordresystemet oppfyller de krav 
Web-TA har gitt. Det er derfor viktig at den eller de som skal gjøre dette har lest og forstått 
innholdet i dette dokumentet. 
 

1.2.1 Hvordan fungerer ordrekobling 
 
Ordrekobling finnes i to ulike varianter, vanlig ordrekobling eller EDI-Ekspress. 
 
Ordrekobling 
 
Ordrekobling innebærer at informasjon overføres fra ordresystem og inn i Web-TA for å skrive ut 
etiketter og fraktdokument. Når sendingen er overført til Web-TA kan man manuelt kontrollere, 
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endre på informasjonen før man sender den til Schenker. Dersom man mangler informasjon om 
vekt, antall etc kan dette da legges til på sendingene. Etter at de er overført har man da alle 
funksjoner for oppfølging av sendingene på transporten. 
Eksempel på informasjonsflyt: 
 
1. En ordre lagres i ordresystemet. 

2. Ordresystemet genererer samtidig en fil som er i følge spesifikasjon fra Web-TA. Denne filen 

sendes via FTP slik at den kan hentes av Web-TA. 

3. Web-TA leser inn informasjonen og plasserer den under menyvalget Sendingsbehandling, 

Sendingsoversikt. I sendingsoversikten kan du legge til informasjon som ikke kommer fra 

ordresystemet eller endre informasjonen før du skriver ut etiketter og overfører den til Schenker. 

4. Når informasjonen er overført vil den være tilgjengelig for oppfølging under Oppfølging, 

Sendingsstatus.  

EDI-Ekspress: 
 
EDI-Ekspress innebærer at Web-TA skaper og sender EDI til Schenker for de sendinger som overføres 
fra ordresystemet uten manuell betjening. Du kan da bruke Web-TA for oppfølging. 
 
For å bruke EDI-Ekspress må man i filen som genereres fra ordresystemet ha med godkjente 
kollikoder og godkjent consignment nummer på alle kolli og sendinger. Etikettene må også være 
skrevet ut fra ordresystemet. 
 
Eksempel på informasjonflyt: 
 
1. En ordre lagres, det skrives ut etiketter og fraktdokumenter fra ordresystemet. 

2. Ordresystemet genererer en fil med informasjon om den aktuelle sendingen. 

3. Ordresystemet sender filen til Web-TA vi FTP. 

4. Web-TA leser inn filen og sender den automatisk videre til Schenker som en EDI. 

5. Sendingen legger seg inn under Oppfølging, Sendingsstatus.  

1.2.2 Når skal filen genereres? 
 
Når filen skal genereres er helt opp til dere og den arbeidsflyt dere finner mest passende. Det er 
derimot viktig at de sendingene som skal behandles for transport er tilgjengelige i Web-TA når de 
skal. Informasjonen bør sendes fra ordresystemet så tidlig som mulig. Eksempel kan være at fil 
genereres og sendes så fort man skriver ut en pakkseddel. Da vil den være tilgjengelig for lageret når 
de skal pakke varen. 
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1.2.3 Hvordan skal filen se ut? 
 
Det er viktig at filens format er i overensstemmelse med kravspesifikasjonen for ordrekobling. 
 
1. Det er viktig å merke seg at filen kan inneholde flere sendinger. 

2. Se eget dokument for spesifikasjon. Ordrekobling Schenker Web-TA med MAL.xls  

3. Filens navn skal være av en slik art at den ikke kan skrives over dersom man sender en ny før den 

første er lest inn. 

 
Nedenfor følger en oversikt over hva som er obligatoriske felter og som må være med i filen: 
 
1. Header (denne skal være med som første rad i alle filer som skal importeres i Web-TA) 

a. Consignment_list: inneholder informasjon om firma slik at Web-TA kan rute innlesingen til 

riktig konto. 

2. Sendingsinformasjon (dette skal være informasjon om de ulike sendingene filen inneholder) 

a. Consignment: informasjon om sending 

b. Tag_Template: navn på Mal sendingen skal høre til, dersom man bruker maler. 

c. Transport: informasjon om sendinges transportmåte, produkt et 

d. Consignor: informasjon om avsender (kan unngås dersom man bruker mal) 

e. Consignee: informasjon om mottaker 

f. Goods: informasjon om de godsrader, vekter, volum etc 

g. Packageids: dersom man bruker EDI-Ekspress må man ha med kollikoder (ikke obligatorisk 

for vanlig ordrekobling) 

1.3 Mer informasjon 
 
For å benytte ordrekobling må man ha avtale om dette, kontakt oss for mer informasjon 
webta.no@schenker.com 
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