Много лесно можете да регистрирате Вашето предизвестие (TPA):
Данни за транспорта

Изображение 1: Маска за въвеждане на данни за транспорта

От подпрозореца Предизвестие в навигационната лента стигате до точка от менюто
Регистриране. Когато щракнете върху нея, се отваря горепосоченият диалогов прозорец,
където можете да извършите така нареченото „TPA“-бързо регистриране (Transport Pre Advice предизвестия). Тук има определени задължителни полета, които трябва да се попълнят. Те са
обозначени с * и освен това са маркирани в светлочервено, когато още не са попълнени.
Данните за транспорта са групирани в 4-те подраздела Участници, Характеристики, Шофьор
и Транспортно средство.
Участници: полето за изпращача е запълнено автоматично, задължително трябва да се посочи
Получател, полето Превозвач е незадължително.
Характеристики:
Вид:

избира се от падащото меню (внос или износ)

ETA рампа:

информация за планираните дата и час на пристигане на товарното МПС на
рампата

Вид:

вид на товара се избира от падащото меню (единични (ULD) или насипни
товари)

ИД на RA/KC (пълноправен контрольор/познат изпращач): Това поле е незадължително
Моля, обърнете внимание, че в зависимост от въведените данни, в долния раздел „Данни за
пратката“ се показват различни полета.
С помощта на Индикацията за капацитет на подпрозореца RSS в навигационната лента
можете по-свободно да планирате Вашите доставки, респ. събирания, и евент. своевременно
да уредите нещата по друг начин, ако желаните рампи са силно посещавани в определени
часове на деня.
Шофьор:

Задължително е да се посочат Собствено и фамилно име на шофьора, по
желание могат да се въведат телефонен номер и имейл адрес. Ако се посочи
мобилен телефон, шофьорът получава SMS съобщение с най-важните данни за
резервацията на слот. Това може да е полезно особено при актуализация.

Транспортно средство:

Регистрационен номер и вид на транспортното средство трябва
да се посочат.
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Данни за пратката
Както при насипни, така и при единични товари, посочването на номера на въздушната
товарителница (AWB) е задължително.
Останалите налични данни, доколкото са известни на FAIR@Link, могат да се запълнят от
запаметените данни. За тази цел използвайте функцията „Лупа“ ( ) до полето за въздушната
товарителница (AWB) след въвеждане на нейния номер.
Данните за броя на пратките, теглото, летището на пристигане и кода на въздушния превозвач
са задължителни, при което кодът на въздушния превозвач се извежда автоматично от
префикса на въздушната товарителница (AWB).

При регистрации за износ също са задължителни данните за нивото на сигурност (Security
Status).

Полетата Брой пратки DG, номер на IATA (Международна асоциация за въздушен транспорт)
агент, RA/KC номер, както и Special Handling Code и Handling Instructions трябва да се попълнят,
за да може агентът по обработването да разполага с най-добри възможности за предварително
планиране. За SHC и HI моля щракнете върху символа с молив ( ) и след това изберете
съответните кодове.

При единични товари се показват допълнителни полета, в които се очаква да се въведат данни
за Префикс, SN, код на въздушен превозвач, брой, както и за теглото.

Колоната с действия в десния край на екрана Ви дава възможност да копирате реда (
изтриете реда (

), да

) или да добавите нов ред ( ).

Изображение 2: Маска за въвеждане за Данни за пратките (Пример: износ, насипни товари)

Указание: Много полета съдържат съвети с полезна информация и примери за въвеждания.
След като попълните всички задължителни полета, можете да запаметите Вашето
Предизвестие (TPA), да го изпратите веднага или да се върнете на предишната страница.
Редактиране на предварително запаметени предизвестия
Подробни указания за статуса на Вашите вече изпратени или запаметени данни за
предизвестия ще получите в обзорната таблица Преглед на предизвестия.
В колоната Действия се намира иконката с молив ( = обзор на най-важните данни за
предизвестия). Чрез щракване върху този символ стигате до следното меню, в което данните
на предизвестията са представени под формата на списък. Тук имате възможност да
редактирате и да изпратите.
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Изображение 3: Изскачащ прозорец за редактиране на предварително запаметени предизвестия

Указание: Разширеното регистриране на предизвестия също се намира в менюто
Предизвестия.
Обобщение
Работна стъпка

Необходими данни

Незадължителни данни

Данни за транспорта

Изпращач (автоматично
попълнено)

Превозвач

Получател

ИД на RA/KC (пълноправен
контрольор/познат изпращач)

Внос / износ

Телефон, имейл адрес на
шофьора

ETA рампа

ИД на шофьор

Вид товар
Име на шофьор
Вид транспортно средство
Регистрационен номер на
товарно МПС
Данни за пратката

Номер на въздушна
товарителница (AWB №)

Бр. Пратки DG

Бр. Пратки

Special Handling Codes (кодове за
специално обработване)

Тегло

Handling Instructions (инструкции
за обработване)

Летище на заминаване

Ниво на сигурност (при внос)

Летище на пристигане
Код на въздушен превозвач
Ниво на сигурност (при износ)
Префикс (при единични товари)
SN (при единични товари)
Код на въздушен превозвач (при
единични товари)

Имате ли други въпроси за приложението? Пишете ни на ramp-control@lug-fra.de
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