Tak można zarejestrować wstępne rezerwacje (TPA):
Dane dotyczące transportu (Angaben zum Transport)

Rys. 1: Okno wprowadzania danych dotyczących transportu

Na zakładce Voranmeldung (Wstępna rezerwacja) na pasku nawigacji należy przejść do menu
Erfassung (Rejestracja). Po kliknięciu tej pozycji otworzy się powyższe okno dialogowe, w którym
można wykonać tzw. szybką rejestrację „TPA” (Transport Pre Advice). Do tego celu konieczne jest
wprowadzenie określonych danych obowiązkowych. Te pola oznaczono gwiazdką * i dodatkowo
podświetlono na czerwono, dopóki nie zostaną wypełnione.
Dane dotyczące transportu podzielono na 4 obszary: Beteiligte, Eigenschaften, Fahrer, Fahrzeug
(Uczestnik, Właściwości, Kierowca, Pojazd).

Beteiligte (Uczestnik): Pole Absender (Nadawca) jest automatycznie wstępnie zdefiniowane, pole
Empfänger (Odbiorca) należy obowiązkowo wypełnić, pole Transporteur (Przewoźnik) jest
opcjonalne.

Eigenschaften (Właściwości):
Typ (Typ):
Wybór poprzez menu rozwijane (Import lub Export)
ETA Rampe (Rampa ETA):
Art (Rodzaj):
RA/KC ID:

Informacje o planowanym czasie przybycia ciężarówki do rampy

Wybór rodzaju frachtu za pomocą menu rozwijanego (ULD lub Bulk)
To pole jest opcjonalne.

Proszę pamiętać, że w zależności od wprowadzonych danych zostaną wyświetlone różne pola w
dolnej sekcji „Angaben zur Sendung” (Dane dotyczące wysyłki).
Za pomocą pola Kapazitätsanzeige (Wskaźnik ładowności) pod zakładką RSS na pasku nawigacji
można elastycznie planować dostawy lub odbiory i ew. już zawczasu zmienić dyspozycje, jeśli żądane
rampy o określonej porze dnia są często użytkowane.

Kierowca:

Uzupełnienie pól des Vorname (Imię) oraz Nachname (Nazwisko) kierowcy jest
obowiązkowe; numer telefonu i adres e-mail można podać opcjonalnie. W razie
wskazania numeru telefonu komórkowego kierowca otrzyma wiadomość SMS z
najważniejszymi danymi o rezerwacji slotu. Może to być szczególnie przydatne w
przypadku aktualizacji.

Pojazd:

Należy podać numer rejestracyjny i typ pojazdu.
Anleitung TPA-Erfassung F@L - Polnisch

Dane dotyczące wysyłki (Angaben zur Sendung)
Zarówno w przypadku ładunku masowego (Bulk), jak i urządzeń ULD wskazanie numeru AWB jest
obowiązkowe.
Dalsze informacje – o ile są zapisane w systemie FAIR@Link – mogą zostać wyświetlone ze
zdefiniowanych danych. W tym celu należy skorzystać z funkcji szkła powiększającego ( ) obok pola
AWB po wprowadzeniu AWB.
Dane dotyczące liczby paczek, ciężaru, lotniska docelowego kodu linii lotniczej (Airline Code) są
obowiązkowe, przy czym Airline Code będzie automatycznie pobrany z prefiksu AWB.
W przypadku zgłoszenia eksportowego podanie stanu bezpieczeństwa (Security Status) jest
obowiązkowe.
Pola Anzahl Packstücke DG, IATA Agent Nr., RA/KC Nr. (Liczba paczek DG, Nr agenta IATA, RA/KC Nr.)
oraz Special Handling Code (Specjalny kod handlingu) i Handling Instructions (Instrukcje handlingu)
należy podać, aby umożliwić agentowi handlingowemu możliwie najlepsze wstępne planowanie. W
przypadku specjalnego kodu handlingu SHC i instrukcji handlingu HI należy kliknąć symbol ołówka ( )
i wybrać odpowiednie kody.
Jeśli chodzi o urządzenia ULD, wyświetlą się dodatkowe pola, w których należy podać dane: Prefix,
SN, Airline Code, der Stückzahl (Prefiks, Kod linii lotniczej, Liczba sztuk) oraz Gewicht (Ciężar).
Kolumna działań z prawej strony ekranu służy do kopiowania (
nowego wiersza ( ).

), skasowania (

) lub dodania

Rys. 2: Okno wprowadzania dla danych dotyczących wysyłki (Angaben zu Sendungen) (Przykład: Export, Bulk)

Wskazówka: Wiele pól wyświetla praktyczne porady i przykłady dotyczące wprowadzania danych.
Gdy wszystkie pola obowiązkowe zostaną uzupełnione, rezerwacje wstępne TPA można zapisać,
natychmiast wysłać lub powrócić do poprzedniej strony.
Zmiana wcześniej zapisanej rezerwacji wstępnej
Bliższe informacje o statusie już przesłanych lub zapisanych parametrach TPA znajdują się w tabeli
przeglądu Voranmeldungen anzeigen (Wyświetl rezerwacje wstępne).
W kolumnie Aktionen (Działania) znajduje się ikona ołówka ( = przegląd najważniejszych danych
TPA). Po kliknięciu tego symbolu nastąpi przejście do kolejnego menu, w którym pojawi się lista
parametrów TPA. Tutaj można wprowadzić i wysłać zmiany.

Rys. 3: Okno wyskakujące do zmiany wcześniej zapisanej rezerwacji wstępnej

Wskazówka: Rozszerzoną rezerwację TPA można także znaleźć w menu rezerwacji wstępnych.
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Masz pytania dotyczące aplikacji? Wyślij do nas wiadomość na adres ramp-control@lug-fra.de
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