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Ръководство за Заявки



eSchenker Portal
„Изглед за регистрирани потребители“
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След като сте
регистрирани, функцията
Заявка е достъпна през
eSchenker работния плот

Просто изберете иконата
Booking, за да започнете

Модулът Booking Ви
позволява да правите
заявки за автомобилен
транспорт

2

1

3



Стартирайте Booking /Заявка/ в eService

Изберете вида транспорт
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Модулът Booking /Заявка/ 
Ви води стъпка по стъпка в
процеса. Индикаторът за
прогреса ви показва всяка
стъпка:
 General Information-

Обща информация
 Shipment Information-

Информация за пратката
 Dangerous Goods-

Опасни товари
 Summary-

Обобщение
 Confirmation-

Потвърждение
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Искане за заявка
Обща информация
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Процесът на заявка
стартира с въвеждане на
актуален адрес:

Започвате с въвеждане на
адрес за изпращач/ 
получател. В случай че, 

адресът е вече запазен, 

можете да го изберете

Или можете да търсите
или добавяте адреси в
адресна книга като
изберете една от иконите

Допълнителни адреси
могат да се добавят от
падащото меню
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Искане за заявка
Обща информация
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След това въведете
информация за пратката

Последната секция
съдържа полета за
въвеждане на
допълнителни инструкции
за, коментари и
препоръки
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Искане за заявка
Информация за пратката /Shipment Information
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В секцията за детайли
/Details/ всички полета
трябва да са попълнени

 Стойности като обем и
общо тегло ще бъдат
пресметнати с избиране
на калкулатор

 Допълнителни полета
могат да бъдат
добавени като изберете
икона “+”

Изберете дали искате
допълнителни опции, като
например застраховка на
товара или друга
допълнителна информация
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Искане за заявка
Опасен товар /Dangerous Goods
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Ако дори само една
опаковка е обозначена с
опасен товар “DGR” 

(Dangerous Goods 

regulation), Вие трябва да
попълните необходимата
информация в съответното
поле
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Искане за заявка
Summary
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Предпоследната стъпка е
да направите преглед на
данните и ако желаете да
промените нещо, можете
да използвате стъпките
отгоре, за да се върнете
назад
Ако всичко е попълнено
коректно, съответни
документи към заявката
могат да бъдат качени и
добавени към искането за
заявка

Накрая трябва да
приемете правните
условия и да натиснете
Submit

13

14

15



Искане за заявка
Потвърждение / Confirmation
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Като последна стъпка
трябва да отидете на
‘Confirmation’ и ще ви
бъде изпратен имейл

Заявките за автомобилен
транспорт включват секция
за печат, където можете да
изберете съответните
етикети за разпечатване

Етикетите също могат да се
свалят като PDF

16

17



Logistics

При допълнителни въпроси, моля свържете се
Вашето лице за контакт в Шенкер ЕООД
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