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Atât de simplu puteți completa preînregistrările (TPA) dvs.: 
 

Informații privind transportul 

 

Figura 1: Interfață de introducere a datelor pentru informațiile privind transportul 

 

Selectând tabul Preînregistrare din bara de navigare, ajungeți la itemul de meniu Înregistrare. 
Făcând clic pe acest item, se va deschide caseta de mesaj de mai sus, în care puteți efectua o așa-
numită înregistrare rapidă „TPA“ (Transport Pre Advice). În acest scop sunt necesare anumite 
informații obligatorii. Acestea sunt marcate cu o * fiind evidențiate cu roșu deschis, cât timp sunt 
încă necompletate.  

Informațiile privind transportul sunt structurate în cele 4 subsecțiuni Părți implicate, caracteristici, 
șoferi și Vehicul. 

 

Părți implicate: câmpul expeditor este completat automat în avans, destinatarul trebuie menționat 
obligatoriu, câmpul transportator este opțional. 

 

Caracteristici:   
Tip:   selectați din meniul derulant (import sau export)  

Rampa ETA: Informații privind sosirea estimată a TIR-ului la rampă  

Tip:   Selectați tipul mărfii din meniul derulant (ULD sau Bulk) 

ID RA/KC:  Acest câmp este opțional. 

 

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că în funcție de informațiile introduse în partea inferioară 
„informații privind expedierea“ vor fi afișate câmpuri diferite. 

Cu ajutorul indicatorului de capacități amplasat sub tab-ul RSS din bara de navigare vă puteți planifica 
livrările sau ridicările dvs. mai flexibil și eventual puteți replanifica din timp, în situația în care 
rampele dorite sunt frecventate intens la un anumit moment al unei zile.  

 

Șofer:   Introducerea prenumelui și a numelui șoferului este obligatorie, numărul de telefon și 
adresa de e-mail se pot menționa opțional. Dacă se va menționa un număr de telefon 
mobil, șoferul va primi un SMS cu datele cele mai relevante privind rezervarea 
slotului. Acest lucru poate fi util în special în cazul unei actualizări.  

Vehicul: Trebuie menționate numărul de înmatriculare și tipul vehiculului.  
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Informații privind expedierea 

Atât în cazul mărfurilor în vrac, cât și pentru ULD-uri (marfă grupată în paleți și containere) este 
obligatorie menționarea numărului AWB.  

Celelalte date existente, dacă sunt cunoscute în FAIR@Link, se pot afișa din datele existente. În acest 

scop, folosiți funcția de lupă ( ) de lângă câmpul AWB după ce ați introdus AWB-ul. 

Informațiile privind numărul ambalajelor, greutatea, aeroportul de destinație și codul companiei 
aeriene sunt informații obligatorii, în acest context codul companiei aeriene va fi obținut automat din 
prefixul AWB. 

Dacă înregistrați un export, este obligatorie și menționarea situației securității.  

Se recomandă completarea câmpurilor Număr ambalaje DG, nr. agent IATA, nr RA/KC , precum și cod 
de manipulare specială și instrucțiuni de manipulare pentru a facilita agentului de manipulare cea 
mai bună planificare în avans posibilă. Pentru SHC și HI vă rugăm să faceți clic pe simbolul creionului (

) și să selectați apoi codurile relevante.  

Dacă este vorba de ULD-uri (marfă grupată în paleți și containere), se vor afișa câmpuri suplimentare, 
în care se solicită informații privind prefixul, numărul de serie, codul companiei aeriene, numărul de 
bucăți precum și greutatea. 

Coloana de acțiuni de la marginea dreaptă a ecranului vă oferă posibilitatea să copiați rândul ( ), să-

l ștergeți ( ) sau să adăugați un rând nou ( ). 

 

Figura 2:Interfața de introducere a datelor pentru informațiile privind expedierile (exemplu: export, în vrac) 

 

Notă: Multe câmpuri conțin sugestii pop-up cu informații utile și exemple de informații introduse. 

După ce ați completat toate câmpurile obligatorii, puteți salva sau trimite imediat TPA-ul dvs. sau vă 
puteți întoarce la pagina anterioară. 

Modificarea preînregistrărilor salvate anterior 

Precizări referitoare la situația informațiilor dvs. TPA deja trimise sau salvate puteți găsi în tabelul 
sumar Afișare preînregistrări.  

În coloana Acțiuni se află simbolul creionului ( = datele TPA cele mai relevante, dintr-o privire). 
Făcând clic pe acest simbol ajungeți la următorul meniu, în care sunt reprezentate enumerat 
informațiile TPA. Aici aveți posibilitatea să introduceți și să trimiteți modificări. 

 

Figura 3: Element pop-up pentru modificarea preînregistrărilor salvate anterior 

Notă: Înregistrarea detaliată TPA este de găsit, de asemenea, în meniul preînregistrări.   
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Rezumat 

Etapă de lucru Date necesare Date opționale 

Informații privind transportul Expeditor (completat automat) Transportator 

Destinatar ID RA/KC 

Import / export Telefon, e-mail șofer 

Rampa ETA ID șofer 

Tip marfă  

Nume șofer  

Tip vehicul  

Număr de înmatriculare TIR  

   

Informații privind expedierea Număr AWB Nr. Pachete DG (cu transport în 

condiții speciale) 

Nr. Pachete Coduri de manipulare specială 

Greutate Instrucțiuni de manipulare 

Localitatea de plecare a zborului Situația securității (pentru 

importuri) 

Destinația  

Codul companiei aeriene (pentru 

ULD) 

 

Situația securității (pentru 

exporturi) 

 

Prefixul (pentru ULD)  

Numărul de serie (pentru ULD)  

Codul companiei aeriene (pentru 

ULD) 

 

 

Mai aveți întrebări despre utilizarea aplicației? Ne puteți scrie la adresa ramp-control@lug-fra.de 

 


