Τόσο εύκολα μπορείτε να καταγράψετε προκαταρκτικές κρατήσεις (TPA):
Στοιχεία σχετικά με τη μεταφορά

Εικόνα 1: Μάσκα καταχώρισης για τα στοιχεία μεταφοράς

Μέσω της καρτέλας Προκαταρκτική κράτηση στη γραμμή πλοήγησης θα μεταβείτε στην
καταχώριση μενού Εγγραφή. Όταν κάνετε κλικ σε αυτή, ανοίγει το πάνω παράθυρο διαλόγου, στο
οποίο μπορείτε να προβείτε στην επονομαζόμενη γρήγορη εγγραφή «TPA» (Transport Pre Advice).
Για αυτό υπάρχουν απαραίτητες υποχρεωτικές καταχωρίσεις. Αυτές διακρίνονται από έναν * και
επιπρόσθετα εμφανίζονται σε ανοιχτό κόκκινο φόντο εφόσον δεν έχουν συμπληρωθεί ακόμα.
Τα στοιχεία σχετικά με τη μεταφορά διαιρούνται σε 4 τμήματα, σεσυμμετέχοντες, ιδιότητες, οδηγός
και όχημα.
Συμμετέχοντες: το πεδίο αποστολέα συμπληρώνεται αυτόματα, ο παραλήπτης πρέπει να δηλωθεί
υποχρεωτικά, το πεδίο μεταφορέα είναι προαιρετικό.

Ιδιότητες:
Τύπος:

επιλογή με αναπτυσσόμενο μενού (εισαγωγές ή εξαγωγές)

Ράμπα ETA:
Πληροφορίες σχετικά με το προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα της άφιξης του
φορτηγού στη ράμπα
Προϊόν:
RA/KC ID:

Είδος φορτίου με επιλογή από αναπτυσσόμενο μενού (ULD ή χύμα)
Το πεδίο αυτό είναι προαιρετικό.

Παρακαλείστε να λάβετε υπόψη ότι σε συνδυασμό με τα δηλωθέντα στοιχεία στο κάτω τμήμα
«Στοιχεία για την αποστολή» εμφανίζονται στην οθόνη διάφορα πεδία.
Με τη βοήθεια της Προβολής χωρητικότητας στην καρτέλα RSS, στη γραμμή πλοήγησης, μπορείτε
να προγραμματίσετε με μεγαλύτερη ευελιξία τις παραδόσεις σας ή τις παραλαβές σας και εφόσον
απαιτείται να τις αλλάξετε εγκαίρως, σε περίπτωση που υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία στις
επιθυμητές ράμπες σε συγκεκριμένη ώρα της ημέρας.
Οδηγός:

Η δήλωση του ονοματεπώνυμου του οδηγού είναι υποχρεωτική, μπορούν να
δηλωθούν το τηλέφωνο και η ηλεκτρονική διεύθυνση. Αν δηλωθεί αριθμός κινητού
τηλεφώνου, ο οδηγός λαμβάνει ένα SMS με τα σημαντικότερα δεδομένα για την
κράτηση χρόνου χρήσης. Αυτό μπορεί να βοηθήσει ειδικότερα κατά την
επικαιροποίηση.

Όχημα:

Αρ. κυκλοφορίας και τύπος οχήματος πρέπει να δηλώνονται.
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Στοιχεία για την αποστολή
Τόσο σε περίπτωση φορτίου χύμα όσο και σε περίπτωση ULD είναι υποχρεωτική η δήλωση του
αριθμού AWB.
Τα περαιτέρω υφιστάμενα δεδομένα μπορούν, εφόσον είναι γνωστά στο FAIR@Link, να
προβληθούν στην οθόνη από τα αποθηκευμένα δεδομένα. Χρησιμοποιήστε για αυτό τη λειτουργία
μεγέθυνσης ( ) δίπλα στο πεδίο AWB μετά από επιτυχή καταχώριση του AWB.
Τα στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των πακέτων, το βάρος, το αεροδρόμιο προορισμού και τον
κωδικό αεροπορικής εταιρείας είναι υποχρεωτικά, ενώ ο κωδικός αεροπορικής εταιρείας συνάγεται
αυτόματα από το πρόθημα του AWB.
Σε περίπτωση δήλωσης εξαγωγών είναι υποχρεωτική και η δήλωση του καθεστώτος ασφάλειας
(Security Status).
Τα πεδία Αριθμός πακέτων DG, αρ. πράκτορα IATA, αρ. RA/KC καθώς και ο ειδικός κωδικός
χειρισμού (Special Handling Code) και οι οδηγίες χειρισμού (Handling Instructions) θα πρέπει να
δηλωθούν ώστε να μπορέσει ο αντιπρόσωπος επίγειας εξυπηρέτησης να προγραμματίσει τις
ενέργειες του κατά τον βέλτιστο τρόπο. Για το SHC και το HI κάντε κλικ στο σύμβολο μολυβιού ( )
και επιλέξτε στη συνέχεια τους σχετικούς κωδικούς.
Αν πρόκειται για ULD θα εμφανιστούν στην οθόνη επιπρόσθετα πεδία στα οποία αναμένονται
ενδείξεις σχετικά με πρόθημα, Α/Α, αεροπορική εταιρεία, αριθμό τεμαχίων καθώς και με το βάρος.

Η στήλη ενεργειών στο δεξιό άκρο της οθόνης σας προσφέρει την δυνατότητα αντιγραφής γραμμών
(

), διαγραφής γραμμών (

) ή της εισαγωγής νέας γραμμής ( ).

Εικόνα 2: Μάσκα καταχώρισης για Στοιχεία για αποστολές (παράδειγμα: εξαγωγές, χύμα)

Υπόδειξη: Πολλά πεδία λαμβάνουν συμβουλές εργαλείων με χρήσιμες πληροφορίες και
παραδείγματα σχετικά με τις καταχωρίσεις.
Μόλις συμπληρώσετε όλα τα υποχρεωτικά πεδία, μπορείτε να αποθηκεύσετε το TPA σας, να το
αποστείλετε άμεσα ή να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα.

Αλλαγή προηγουμένως αποθηκευμένων πρακαταρκτικών κρατήσεων
Περισσότερες υποδείξεις σχετικά με την κατάσταση των στοιχείων TPA που έχετε ήδη στείλει ή
αποθηκεύσει μπορείτε να λάβετε στον πίνακα επισκόπησης Προβολή προαναγγελιών.
Στη στήλη Ενέργειες υπάρχει το εικονίδιο μολυβιού ( = τα σημαντικότερα δεδομένα TPA με μία
ματιά). Με ένα κλικ σε αυτό το σύμβολο μπορείτε να μεταβείτε στο παρακάτω μενού, στο οποίο τα
στοιχεία του TPA παρατίθενται σε μορφή λίστας. Εδώ έχετε τη δυνατότητα να προβείτε σε αλλαγές
και σε αποστολή.
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Εικόνα 3: Αναδυόμενο παράθυρο για την αλλαγή προηγουμένως αποθηκευμένων προαναγγελιών

Υπόδειξη: Μπορείτε επίσης να βρείτε την εκτεταμένη εγγραφή TPA στο μενού προαναγγελιών.

Περίληψη
Βήμα εργασίας

Αναγκαία στοιχεία

Προαιρετικά στοιχεία

Στοιχεία σχετικά με τη μεταφορά

Αποστολέας (συμπληρώνεται
αυτόματα)

Μεταφορέας

Παραλήπτης

RA/KC ID

Εισαγωγή / Εξαγωγή

Τηλέφωνο, e-mail του οδηγού

Ράμπα ETA

Ταυτότητα οδηγού

Είδος φορτίου
Όνομα οδηγού
Τύπος οχήματος
Αρ. κυκλοφορίας φορτηγού
Στοιχεία για την αποστολή

Αρ. AWB

Αριθμός πακέτων DG

Αριθμός πακέτων

Κωδικοί ειδικού χειρισμού

Βάρος

Οδηγίες χειρισμού

Τόπος αναχώρησης

Καθεστώς ασφάλειας (Security
Status) (σε εισαγωγές)

Τόπος προορισμού
Κωδικός αεροπορικής εταιρείας
Καθεστώς ασφάλειας (Security
Status) (σε εξαγωγές)
Πρόθημα (σε ULD)
Α/Α (σε ULD)
Κωδικός αεροπορικής εταιρείας
(σε ULD)

Έχετε και άλλες ερωτήσεις σχετικά με την εφαρμογή; Τότε επικοινωνήστε μαζί μας στην
ηλεκτρονική διεύθυνση ramp-control@lug-fra.de

Anleitung TPA-Erfassung F@L - Griechisch

