ÞJÓNUSTUVEFUR TVG-ZIMSEN
NOTENDALEIÐBEININGAR

eFRAKT

Þjónustuvefur TVG-Zimsen

Þjónustuvefinn okkar er að finna á www.efrakt.is
Til að skrá sig inn þarf að slá inn notendanafn og lykilorð í tilgreinda reiti:

Þegar búið er að skrá inn lítur umhverfið svona út:

Búið er að breyta tölum og nöfnum.

Vinstra megin má sjá þá liði sem hægt er að skoða:
SENDINGAR
FJÁRHAGUR
- REIKNINGAR
- HREYFINGALISTI
- LISTI YFIR OPNA REIKNINGA
NOTENDUR
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SENDINGAR
Hér má sjá allar sendingarnar viðskiptavinar og skipanir sem þeim tengist.
Undir flipanum SENDINGAR má sjá allar sendingar sem eru skráðar á viðskiptavininn.
Hægt er að velja hverja sendingu fyrir sig og sjá upplýsingar um hana til hægri (upplýsingar úr NAV).
Hægt er að fá upp tilkynninguna með því að tvísmella eða nota hnappinn TILKYNNING fyrir ofan.

Þær sendingar sem skráðar eru með stöðu UNCONFIRMED eru sendingar sem hafa verið bókaðar
erlendis en eru ekki enn komnar með stöðu í NAVISION-kerfi TVG á Íslandi.

Hnapparnir HEIMAKSTUR, TOLLAFGREIÐSLA, og ÖNNUR ÞJÓNUSTA opna eyðublöð til að senda á
viðkomandi deildir. Þar er hægt að panta viðkomandi þjónustu; heimakstur hjá akstursdeild,
tollafgreiðslu hjá tolladeild og senda fyrirspurn varðandi sendingar á þjónustudeild.
Loks er hægt að taka alla sendingartöfluna út í excel með EXCEL hnappinum.
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FJÁRHAGUR
Undir flipanum FJÁRHAGUR er að finna allt sem tengist reikningum og hreyfingum viðskiptavinar.
Undir REIKNINGAR má finna alla skráða reikninga á völdu tímabili og fá þá upp með því að tvísmella
eða nota hnappinn REIKNINGUR fyrir ofan. Þá má nálgast tilkynningu sendingarinnar sem á við
viðkomandi reikning með hnappinum TILKYNNING.
Hægt er að velja hnappinn EXCEL fyrir ofan og fá þá töfluna inn í excel-skjal.

Búið er að breyta tölum og upphæðum.

Undir HREYFINGALISTI má finna hreyfingayfirlit fyrir valið tímabil.
Hér fyrir neðan er tímabilið 01/02 – 12/02 valið og allar hreyfingar fyrir það tímabil birtast í töflunni
fyrir neðan.
Upphafsstaða og lokastaða tímabils eru tilgreindar neðan við töfluna.

Búið er að breyta tölum og upphæðum.
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Ef lína er valin sjást nánari upplýsingar til hægri við töfluna.
Hægt er að velja hnappinn EXCEL fyrir ofan og fá þá hreyfingaslistann inn í excel-skjal.

Undir LISTI YFIR OPNA REIKNINGA má sjá eingöngu þá reikninga sem eru opnir á ákveðinni
dagsetningu. Ef lína er valin sjást nánari upplýsingar til hægri við töfluna.
Hægt er að tvísmella á línu til að fá reikninginn upp eða nota hnappinn REIKNINGUR fyrir ofan. Þá má
nálgast tilkynningu sendingarinnar sem á við viðkomandi reikning með hnappinum TILKYNNING.

Búið er að breyta tölum og upphæðum.

Hægt er að velja hnappinn EXCEL fyrir ofan og fá þá listann inn í excel-skjal.
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NOTENDUR
Undir flipanum NOTENDUR er að finna þá notendur viðskiptavinar sem skráðir eru á eFRAKT.
Hér eru skráðir 3 notendur með mismunandi aðgang eftir því hvers kyns notendur þeir eru. Hægra
megin við töfluna má sjá nánari upplýsingar um hvern valinn notanda.
Með hnöppunum fyrir ofan er svo hægt að stofna nýja notendur eða eyða þeim, útiloka þá eða
endurstilla útrunnin lykilorð. Einnig er hægt að taka notendatöfluna út í excel með EXCEL hnappinum.

Tilbúnar upplýsingar sem dæmi

PERSÓNULEGAR STILLINGAR
Öllum töflum í eFRAKT er hægt að breyta. Notendur geta fært dálka til og stækkað/minnkað glugga
eftir hentugleika til að helstu upplýsingar séu sem sýnilegastar.

Í VINNSLU
eFRAKT-in okkar er í stöðugri þróun og nýir fídusar að koma inn.
Það sem er næst á blaði er að koma fleiri beiðnum tengdum sendingum inn í eFRAKT, t.d. beiðni um
afgreiðslunúmer og beiðni um að sækja tóma gáma.
Auk þess erum við að vinna í því að fá öll skönnuð skjöl hengd við sendingarnar í eFRAKT og er það
raunar komið í prófunarfasa.

