Rezervasyonlarınızı (TPA) kolayca bu şekilde kaydedebilirsiniz:
Nakliye ile ilgili bilgiler

Şekil 1: Nakliye bilgileri ile ilgili giriş maskesi

Gezinme sekmesindeki Rezervasyon bölümü aracılığıyla Kayıt menü kısmına ulaşırsınız. Bunu
tıkladığınızda yukarıda bulunan diyalog penceresi açılır, böylece “TPA” hızlı kaydı (Transport Pre
Advice) gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için belirli zorunlu bilgiler gereklidir. Bunlar * ile belirtilir ve
doldurulmadığı sürece ek olarak açık kırmızı arka planda görüntülenir.
Nakliye ile ilgili bilgiler Katılımcı, Özelilkler, Sürücü ve Araç olmak üzere 4 alana dağıtılmıştır.

Katılımcılar: gönderici alanı otomatik olarak önceden
zorunludur,nakliyeci alanının doldurulması opsiyoneldir.

atanmıştır,

Özellikler:
Tip:

Açılır menüden seçin (içe veya dışa aktarma)

ETA rampası:

Kamyonun planlanan saatte rampaya gelmesi ile ilgili bilgiler

Tür:

Yük türünü açılır menüden seçin (ULD veya toplu)

alıcının

belirtilmesi

RA/KC kimliği: Bu alanın doldurulması opsiyoneldir.

Lütfen aşağıdaki “gönderime ilişkin bilgiler” kısmında girilenlere bağlı olarak farklı alanların
yanacağını dikakte alın.
Gezinme sekmesindeki RSS bölümünde bulunan kapasite göstergesi yardımıyla teslimatlarınızı veya
teslim alma işlemlerinizi esnek biçimde planlayabilir ve gerektiği takdirde günün belirli bir saatinde
istenen rampalar sıklıkla kullanılıyorsa önceden planı değiştirebilirsiniz.

Sürücü:

Sürücünün adı ve soyadının girilmesi zorunludur, telefon numarası ile e-posta
adresinin girilmesi ise opsiyoneldir. Bir cep telefonu numarası girildiğinde sürücü Slot
rezervasyonu ile ilgili en önemli bilgileri elde eder. Bu özellikle güncelleme sırasında
yardımcı olabilir.

Araç:

Aracın plakası ve türü belirtilmelidir.
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Gönderime ilişkin bilgiler
Hem toplu kargo, hem de ULD söz konusu olduğunda AWB no. bilgisi zorunludur.
Mevcut diğer bilgiler, FAIR@Link tarafından bilindiği takdirde, kaydedilmiş dosyalarda ön plana
çıkarılabilir. Bunun için AWB’leri başarıyla girdikten sonra AWB alanının yanındaki büyüteç
fonksiyonunu ( ) kullanın.
Ambalaj sayısı, hedef hava alanı ve havayolu kodu ile ilgili bilgilerin girilmesi zorunlu olup, havayolu
kodu AWB ön ekinden otomatik olarak alınabilir.
Dışa aktarma uyarıları söz konusu olduğunda Güvenlik Durumunun da girilmesi zorunludur.
Ambalaj sayısı DG, IATA Agent No., RA/KC No. ile Special Handling Code alanları ve Handling
Instructions muamele edecek kişilerin ön planlamayı mümkün olduğunda iyi şekilde yapmaları için
önceden verilmiş olmalıdır. SHC ve HI için lütfen kalem sembolüne tıklayın ( ) ve bunu takiben ilgili
kodları seçin.
ULD’ler söz konusu olduğunda, ön ek, SN, Havayolu Kodu, ambalaj sayısı ile ağırlık bilgisinin
girlimesinin zorunlu olduğu alanlar yanacaktır.
Ekranın sağ kenarındaki eylem sütunu size satırı kopyalama (
imkanı sunar ( ).

), silme(

) veya yeni bir satır ekleme

Şekil 2: Gönderimlerle ilgili bilgiler için giriş maskesi (Örnek: Dışarı Aktarma, Toplu)

Not: Çoğu alan kayıtlar ile ilgili faydalı bilgiler ve örneklerin bulunduğu alet önerilerine sahiptir.
Zorunlu tüm alanları doldurduktan sonra TPA’nızı kaydedebilir, hemen gönderebilir veya bir önceki
sayfaya geri dönebilirsiniz.
Önceden kaydedilmiş rezervasyonlarda değişiklik
Halihazırda gönderilmiş veya kaydedilmiş TPA bilgilerinin durumu ile ilgili daha ayrıntılı bilgileri
Rezervasyonları gösterme genel bakış tablosunda alabilirsiniz.
Eylemler sütununda kalem simgesi mevcuttur ( = bir bakışta en önemli TPA bilgileri). Bu sembole bir
kez tıklayarak TPA bilgilerinin listelenmiş bir biçimde gözüktüğü aşağıdaki menüye erişebilirsiniz.
Burada değişiklikleri kaydetme ve gönderme opsiyonuna sahip olacaksınız.

Şekil 3: Önceden kaydedilmiş rezervasyonlarda değişiklik ile ilgili açılır pencere

Not: Genişletilmiş TPA kaydı da Rezervasyonlar menüsünde bulunabilir.
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Özet
Çalışma adımı

Gerekli bilgiler

Opsiyonel bilgiler

Nakliye ile ilgili bilgiler

Gönderen (otomatik olarak
doldurulur)

Nakliyeci

Alıcı

RA/KC kimliği

İçe aktarma / Dışa aktarma

Sürücünün telefonu, e-postası

ETA rampası

Sürücü kimliği

Yük türü
Sürücünün adı
Araç türü
Kamyon plakası
Gönderimle ilgili bilgiler

AWB no.

Sayı Ambalaj parçaları DG

Sayı Ambalaj parçaları

Special Handling Codes

Ağırlık

Handling Instructions

Kalkış yeri

Security Status (içe aktarma
sırasında)

Hedef nokta
Havayolu Kodu
Security Status (dışa aktarma
sırasında)
Ön ek (ULD’de)
SN (ULD’de)
Havayolu Kodu (ULD’de)

Kullanım ile ilgili başka sorularınız var mı? Varsa lütfen bize yazın ramp-control@lug-fra.de
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