Předběžná ohlášení přepravy (TPA) lze zadávat takto snadno:
Údaje o přepravě

Obrázek 1: Maska pro zadání údajů o přepravě

Pomocí záložky Předběžné ohlášení (Voranmeldung) v navigační liště se dostanete k položce nabídky
Zadání (Erfassung). Když na ni kliknete, otevře se nahoře umístěné dialogové okno, ve kterém
můžete provést takzvané rychlozadání „TPA“ (Transport Pre Advice). K tomu je nutno zadat některé
povinné údaje. Ty jsou označené * a dokud jsou nevyplněné, mají navíc světle červené pozadí.
Údaje o přepravě jsou rozděleny do 4 dílčích úseků: Zúčastnění (Beteiligte), Vlastnosti
(Eigenschaften), Řidič (Fahrer) a Vozidlo (Fahrzeug).

Zúčastnění (Beteiligte): pole odesílatele je automaticky předvyplněno, pole Příjemce (Empfänger)
musí být povinně vyplněno, pole Přepravce (Transporteur) je volitelné.

Vlastnosti:
Typ:

prostřednictvím rozbalovací nabídky vyberte (Import nebo Export)

ETA na rampě (ETA Rampe):

Údaje o plánovaném čase příjezdu nákl. vozu k rampě

Druh (Art):

prostřednictvím rozbalovací nabídky vyberte (ULD nebo Bulk)

RA/KC ID:

Toto pole je volitelné.

Povšimněte si, že v závislosti na zadání provedených v dolní části „Údaje o zásilce“ (Angaben zur
Sendung) se zobrazí různá pole.
Pomocí Ukazatele kapacity (Kapazitätsanzeige) pod záložkou RSS v navigační liště lze dodávky a
vyzvednutí plánovat flexibilněji a popř. je lze i předčasně předisponovat, jsou-li požadované rampy v
konkrétní denní dobu vysoce vytížené.

Řidič (Fahrer): Zadání jména a příjmení (Vor- und Nachnamen) řidiče je povinné, lze zadat i telefonní
číslo a e-mailovou adresu. Když je uvedeno mobilní telefonní číslo, obdrží řidič SMS
zprávu s nejdůležitějšími údaji pro rezervaci slotu. To může být užitečné zejména při
aktualizaci.
Vozidlo (Fahrzeug):

Musí nýt zadána SPZ a typ vozidla.
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Údaje o zásilce (Angaben zur Sendung)
Jak v případě Bulk-Cargo tak u ULD je povinné zadat číslo AWB.
Další existující údaje, pokud jsou systému FAIR@Link známy, lze doplnit z uložených údajů. Po zadání
AWB za tímto účelem využijte funkci lupy ( ) vedle pole AWB.
Údaje o počtu balíků, hmotnosti, cílovém letišti a kódu letecké společnosti (Airline Code) jsou
povinné, přičemž kód letecké společnosti je automaticky odvozen z předčíslí AWB.
V případě exportních ohlášení je nutno zadat i Bezpečnostní status (Security Status).
Aby se handlingovému agentovi umožnilo co nejlepší předběžné plánování, měla by být vyplněna
pole Počet balíků DG (Anzahl Packstücke DG), č. agenta IATA (IATA Agent Nr.), č. RA/KC (RA/KC Nr.) či
Speciální handlingový kód (Special Handling Code) a Pokyny pro handling (Handling Instructions). Pro
SHC a HI klikněte na symbol tužky ( ) a následně vyberte relevantní kódy.
Jde li o ULD, zobrazí se další pole, ve kterých se předpokládá vyplnění údajů Předčíslí (Prefix),
sériového čísla (SN), kódu letecké společnosti (Airline Code), počtu kusů (Stückzahl) a Hmotnosti
(Gewicht).
Sloupec akcí na pravém okraji obrazovky vám nabízí možnost řádek zkopírovat (
přidat řádek nový ( ).

), smazat (

) či

Obrázek 2: Maska pro zadání Údajů o zásilkách (Angaben zu Sendungen) (Příklad: Export, Bulk)

Upozornění: Mnoho polí obsahuje nápovědu k nástrojům s užitečnými informacemi a příklady
zadání.
Jakmile vyplníte všechna povinná pole, můžete své TPA uložit, ihned odeslat, nebo se vrátit na
předchozí stránku.
Úprava dříve uložených předběžných ohlášení
Podrobné informace o stavu vámi již odeslaných nebo uložených údajů TPA pak získáte v přehledové
tabulce Zobrazit předběžná ohlášení (Voranmeldungen anzeigen).
Ve sloupci Akce (Aktionen) se nachází ikonka tužky ( = nejdůležitější údaje TPA jediným pohledem).
Kliknutím na tento symbol se dostanete do následující nabídky, ve které se zobrazí výpis údajů TPA.
Zde máte možnost zadat a odeslat změny.

Obrázek 3: Pop-up okno pro úpravu dříve uložených předběžných ohlášení

Upozornění: V nabídce předběžných ohlášení lze rovněž nalézt rozšířené zadání TPA.
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Souhrn
Pracovní krok

Nezbytné údaje

Volitelné údaje

Údaje o přepravě (Angaben
zum Transport)

Odesilatel (vyplňuje se
automaticky)

Přepravce

Příjemce

RA/KC ID

Import / Export

Telefon, e-mail řidiče

ETA na rampě

ID řidiče (Fahrer ID):

Druh nákladu
Jméno řidiče
Typ vozidla
SPZ nákl. vozu

Údaje o zásilce (Angaben zur
Sendung)

č. AWB

Poč. (Anz.) Balíky DG

Poč. (Anz.) Balíky

Speciální handlingové kódy

Hmotnost

Pokyny pro handling

Místo odletu

Bezpečnostní status (u importů)

Cíl
Kód letecké společnosti
Bezpečnostní status (u exportů)
Předčíslí (Prefix) (u ULD)
Sériové číslo (SN) (u ULD)
Kód letecké společnosti (u ULD)

Máte k aplikaci ještě nějaké další otázky? V takovém případě nám napište na adresu
ramp-control@lug-fra.de
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