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1. SPLETNA APLIKACIJA

•

Kaj storiti ob novi verziji LSP?

posodobitev, nova verzija aplikacije
T8 LSP je spletna aplikacija, ki se ob vsaki povezavi na matični naslov www.trak8.com/lsp
naloži na vaš spletni brskalnik iz centralnega strežnika. Zaradi zagotavljanja hitrega zagona
aplikacije pa se po tem, ko T8 LSP zapustite, nekatere datoteke ohranijo v vašem brskalniku.
Prednost takšnega delovanja je, da se vam bo T8 LSP ob naslednji prijavi zagnal bistveno
hitreje, slabost pa, da se vam pri nadgradnjah T8 LSP lahko zgodi, da se vam bodo naložile
zastarele datoteke in zato določeni deli T8 LSP ne bodo delovali.
POZOR! Ko od administratorjev T8 LSP dobite obvestilo o novi verzije, izpeljite prijavo po
opisanem postopku.
Pred prijavo v aplikacijo v primeru namestitve nove verzije morate v vašem brskalniku
pobrisati predpomnjene datoteke.

•

Kako zbrišemo predpomnjene datoteke v brskalniku?

Google Chrome, predpomnjene datoteke, brskalnik
1.

Kliknite na ikono za nastavitve. Ikona se nahaja zgoraj skrajno desno, desno od
vrstice za vpisovanje spletnega naslova.

2.

Kliknite na nastavitve. Odpre se stran za spreminjanje nastavitev.

3.

Na dnu ekrana, takoj pod segmentom Privzeti brskalnik kliknite na Prikaži
dodatne nastavitve.

4.

Odprejo se novi segmenti, prvi med njimi je Zasebnost. Kliknite gumb Izbriši
podatke brskanja.

5.

Izberite opcijo vse od začetka. Odstranite vse kljukice, razen Predpomnjene
slike in datoteke. Kliknite Izbriši podatke brskanja. Na ta način bo v Chrome
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ostala vaša zgodovina, piškotki in druge nastavitve, odstranil se bo le T8 LSP,
ki pa se bo ob ponovnem obisku spletne strani sam ponovno naložil.
6.

•

Zaprite brskalnik, ponovno odprite brskalnik in obiščite trak8.com/lsp. Po
prijavi v naslovu zavihka preverite, da je verzija res takšna, kot vam jo je
sporočil administrator.

Kaj je LPS?

lsp
LPS je aplikacija, ki se uporablja za:
1.

Vpis, razporeditev in obračun naročil dostave ali odvoza,

2.

Izračun predvidenih stroškov povezanih z izvedbo posameznega naročila,

3.

Optimizacijo delovnega procesa,

4.

Prostorsko in časovno planiranje poti za izvedbo naročil z razpoložljivimi viri,

5.

Obvladovanje izzivov terenskega dela:
1.

Planiranje dela

2.

Razporejanje

3.

Komunikacija z delavci

4.

Potrditev izvedbe

Poleg spletne aplikacije T8 LSP je del sistema še tablična aplikacija T8 LSP, ki deluje na
tabličnih računalnikih in zagotavlja sprejem in zajem podatkov na terenu.
Lsp je sestavljen iz petih večjih sklopov:
1.

Iskalnega polja

2.

Koledarja

3.

Orodne vrstice

4.

Karte

5.

Prikaza podatkov
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• Med katerimi pogledi naročil lahko izbiramo?
prikaz podatkov, pogledi naročil, seznam, povzetek po vozilih, povzetek po partnerjih
Pri pogledih naročil pod prikazom podatkov izbiramo med tremi možnostmi: seznam,
povzetek po vozilih in povzetek po partnerjih.
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V seznamu imamo pregled nad vsemi naročili, ki smo jih vnesli in ustrezajo izbranemu filtru.
Povzetek po vozilih prikazuje vsa vozila, ki ustrezajo izbranemu kriteriju. Za vsako vozilo je
prikazana statistika: vseh razvoženih naročil, nakladov, razkladov, skupna prevožena razdalja,
teža tovora, cena prevozov in stroškov, celotnega doprinosa in doprinosa glede na km/h,
razdalje glede na GPS in CAN, in vpogleda v vožnjo, ki so jih vozila opravljala v drugih
državah. Celoten prikaz je v spodnjem delu strani prikazan tudi grafično. Oranžni del v grafu
prikazuje doprinos, moder pa oceno stroškov.

Povzetek po partnerjih prikazuje vse partnerje, ki ustrezajo izbranemu filtru. Za vsakega
partnerja je prikazana statistika: vseh naročil, nakladov, razkladov, predvidene razdalje, teže
tovora, cene prevozov in stroškov, celotnega doprinosa in doprinosa glede na km/h in
vpogleda v vožnjo, ki so jih vozila opravljala v drugih državah. Celoten prikaz je v spodnjem
delu strani prikazan tudi grafično. Oranžni del v grafu prikazuje doprinos, moder pa oceno
stroškov.
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•

Na kakšen način lahko vnesemo naročila?

naročila, vnosi naročil
V aplikacijo LSP lahko vnesemo naročila na več načinov:

•

1.

Ročni vnos,

2.

Masovni vnos naročil,

3.

Ročni uvoz iz drugega sistema (podatki iz Excel tabele) in

4.

Samodejni uvoz

Kako ročno vnesemo naročilo?

ročni vnos naročila

Izberemo gumb + v desnem kotu koledarja, ki se nahaja na levem delu LSP strani. Prikaže se
dialog, kamor vnesemo želene podatke za vnos naročila.
Dialog sestoji iz večih zavihkov, ki predstavljajo posamezne sklope naročila. Zavihki dialoga
so:
•

Glava predstavlja osnovne podatke o naročilu, kot so referenčna številka dokumenta,
identiteta naročnika, cena, odgovorna oseba in podobno.

•

Premiki predstavlja premike tovora in podatke o času in kraju nakladov ter razkladov.

•

Ocena stroška izhaja iz časovnega zaporedja premikov in prikazuje prostorsko in
časovno komponento izvedbe naročila, hkrati pa omogoča urejanje poti in izračun
predvidenih stroškov, ki bodo nastali pri izvedbi naročila.

•

Dokumentacija omogoča pregled in pripenjanje pomembnih datotek, ki se navezujejo
na naročilo.

•
•

Izvedba omogoča pregled in opis izvedb premikov s strani delavcev na terenu.
Obračun omogoča izvedbo in pregled korakov obračuna (likvidacije, fakturiranja
ipd.).
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•

Kako izpolnimo glavo naročila?

glava naročila, ročni vnos naročila
Po odprtju dialoga v zavihku glava izpolnimo osnovne podatke naročila. Za nadaljevanje na
preostale zavihke zahtevata obvezen vnos:
• Številka reference dokumenta in
• Naročnik
Po potrebi lahko vnesemo:
• Ceno,
• Opombo,
• Odgovorno osebo in
• Prilogo dokumenta, s klikom na gumb Pripni datoteko.
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•

Kako izpolnimo premike tovora?

premiki tovora, ročni vnos naročila
Ko izpolnimo osnovne podatke o naročilu nadaljujemo na zavihek Premiki. V premikih
vnesemo podatke o tovoru, časih in lokacijah nakladov ter razkladov. Posamezni premik
tovora dodamo z gumbom
, ki prikaže nov dialog za vnos podatkov o
premiku tovora.
Prikazan dialog je sestavljen iz šestih tematskih oken:
1.

Naklada, ki vsebuje informacijami o dostavi

2.

Tovora, ki poda kvantitativne podatke o pošiljki.

3.

Razklada, ki vsebuje informacije o odvozu

4.

Dobavnice, kamor je mogoče pripeti datoteko

5.

Posebnosti in

6.

Vrste premika

POZOR! Za potrditev dialoga o premiku je nekatera polja potrebno obvezno izpolniti.
Obvezna vnosna polja dobijo rdečo obrobo ali pa se izpiše obvestilo. Vnos lokacij je obvezen
za izris premika.
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Po zaključenem vnosu se osnovni podatki vnesenega premika prikažejo v seznamu zavihka
premiki.Ob izbiri premika se na zemljevidu v desnem delu zavihka prikažeta lokaciji naklada
in razklada, ki sta povezani z ravno črto.
Zemljevid v zavihku premiki je namenjen prostorski predstavi premikov tovora in ne
prikazuje zaporedja izvedbe nakladov in razkladov. Načrt poti se določi v zavihku ocena
stroškov.

•

Kaj nam omogoča ocena stroškov?

ocena stroškov
Ko končamo z vnosom premikov nadaljujemo na Ocena stroška, kjer je prikazano zaporedje
in predvidena pot izvedbe opravil. Dogodki opravil so razvrščeni na podlagi predvidenega
datuma nakladov.
Ob vpisu naročila in prehodu na načrt poti je znano le časovno zaporedje izvedbe opravil, ne
pa dejanska pot in ocena stroškov. Posledično so opravila na karti v zaporedju povezani z
ravno črto.
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POZOR! Če API ni omogočen stroški in pot ne bodo izračunani.

•

Kako lahko k naročilu priložimo datoteko?

datoteka, priponka, dokumenti
Priponko priložimo k naročilu v zavihku Dokumentacija. Naložimo jo z izbiro
gumba
, ki v seznamu priponk ustvari novo vrstico, kamor vnesemo šifro
dokumenta, opombo in dodamo priponko. Po zaključku nalaganja izbrane datoteke vnos
potrdimo z izbiro gumba

, preuredimo z

ali zavržemo z

.

Nalaganje priponk lahko pohitrimo z operacijo povleci in spusti, kjer želeno datoteko iz
datotečnega sistema povlečemo in spustimo v predvideno mesto na zavihku dokumentacija.
Kar povzroči nalaganje datoteke, hkrati pa se pojavi okno za vpis šifre in opombe dokumenta.

•

Čemu služi zavihek izvedba?

izvedba
V zavihku izvedba so prikazane izvedbe premikov naročil s strani uporabnikov terminala.
Uporabnik spletne aplikacije T8 LSP lahko spremlja izvedbo premika naročila.

•

Čemu služi zavihek obračun?

obračun naročil
Zavihek obračun služi izvedbi likvidacije in fakturiranju naročila. Z likvidacijo označimo, da
je naročilo pripravljeno za fakturiranje, medtem, ko pri fakturiranju pripnemo kopijo izdane
fakture. Z izvedbo fakturiranja oz. likvidacije se ustrezno posodobi tudi status samega
naročila.
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•

Kako lahko vnesemo večje število naročil?

nalaganje večih naročil
Izberemo ikono
. Prikaze se seznam vseh možnih vnosov naročila. Uvozimo jih lahko
na naslednje načine:

•

•

Naročila z naročnikom in prejemnikom

•

Naročila z naročnikom in prejemnikom

•

Naročila s prejemnikom

•

Pripnemo dokumente naročil

•

Uvozimo naročila iz TRAK8

Kako uvozimo naročila z naročnikom in prejemnikom?

uvoz z naročnikom in prejemnikom
1. V meniju z Masovnim uvozom izberemo Naročila z naročnikom in prejemnikom
2. V prikazan dialog vnesemo datum in nakladno mesto

3. Poskrbimo da je
4. V excelu označimo vrstice, ki jih želimo vnesti
5. Z ukazom ctrl+v prilepimo kopirane vrstice
6. Ko so podatki naloženi jih je potrebno še Geodekodirati. Geodekodiramo lahko
vsako naročilo posebej ali pa izberemo Povratno geokodiraj
7. Ko smo geodekodirali vsa naročila in smo zadovoljni s vnosi posameznih naročil
kliknemo na Potrdi in naročila so vnesena.
Če se katero naročilo ni geodekodiralo (naslov manjka), lahko naročilo sami uredimo in
dopolnimo ter ponovno geodekodiramo.
POZOR! Pri kopiranju vrstic iz excela pazimo da zajamemo vse vrednosti iz stolpcev.
Sicer se podatki ne bodo vnesli.
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•

Kako uvozimo naročila s prejemnikom ?

uvoz s prejemnikom
1. V meniju z Masovnim uvozom izberemo Naročila s prejemnikom
2. V prikazan dialog vnesemo privzeto mesto naklada in privzeti format tovora

3. Poskrbimo da je
4. V excelu označimo vrstice, ki jih želimo vnesti
5. Z ukazom ctrl+v prilepimo kopirane vrstice
6. Ko so podatki naloženi jih je potrebno še Geodekodirati.Lahko geodekodiramo vsako
naročilo posebej ali pa izberemo Povratno geokodiraj
7. Ko smo geodekodirali vsa naročila in smo zadovoljni s vnosi posameznih naročil
kliknemo na Potrdi in naročila so vnesena.
Če se katero naročilo ni geodekodiralo (naslov manjka), lahko naročilo sami uredimo in
dopolnimo in ponovno geodekodiramo.
POZOR! Pri kopiranju vrstic iz excela pazimo da zajamemo vse vrednosti iz stolpcev. Sicer
se podatki ne bodo vnesla.

•

Kako izvozimo naročila iz TRAK8?

uvoz iz TRAK8
V meniju z Masovnim uvozom izberemo Uvozi naročila iz TRAK8. Sistem bo vnesel
naročila za izbran dan.
POZOR! Uvoz iz TRAK8 je dovoljen samo za en dan. Naročila iz daljšega časovnega
obdobja ne moremo uvažati.
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•

Kaj je geodekodiranje?

geodekodiranje
Geokodiranje je postopek določanja zemljepisne širine in dolžine za naslov dostavne lokacije.
Postopek geodekodiranja lahko traja nekaj časa.

•

Kako filtriramo naročila?

filtriranje naročil
Če želimo izbrati samo specifična naročila, jih moramo filtrirati. V levem delu aplikacije
izberemo gumb
.
Filtriramo lahko po:
•

Vozilu,

•

Naročniku,

•

Pošti,

•

Odgovoru,

•

Uvozu,

•

Nakladalne lokacije in

•

Po meri

Ob kliku na filter se pojavi seznam vseh podkategorij. Če vemo katero želimo, jo lahko
vnesemo v okno za iskanje.

•

Kako izberemo naročila, ki prostorsko sovpadajo?

naročila na karti
Da olajšamo postopek optimizacije, lahko že sami izberemo naročila, ki prostorsko
sovpadajo. Prikaz karte omogočimo z klikom na
spodnjem levem delu LSP strani. Nato izvedemo ponovno iskanje.

, ki se nahaja v
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Na karti se prikažejo vsa naročila, ki ustrezajo podanim filtrom in izbranemu obdobju. Za
označitev naročil kliknemo tipko Shift in z miško označimo želeno območje.

•

Zakaj optimizirati naročila?

optimizacija
Cilj optimizacije naročil je razporediti naročila med razpoložljive vire (vozila) na način, da je
skupna cena vseh prevozov čim manjša. Slednja je odvisna od dolžine poti in stroškov vozila
(cene na kilometer).

•

Kako optimiziramo naročila?

optimizacija
Optimizacijo izvedemo v zavihku naročila, kjer določimo nabor naročil, ki jih želimo vključiti
v izvedbo optimizacije.
1.

Izberemo katera naročila želimo optimizirati (iz seznama ali s karte)

2.

Ko označimo naročila kliknemo na

3.

V pojavitvenem dialogu se prikaže seznam vseh označenih naročil,
nadaljujemo z gumbom Razporedi in optimiziraj

4.

V Osnovni zavihek vpišemo datum izvedbe, naziv, način optimizacije
(dostava ali prevzem) in interesno točko naklada

5.

Zavihek Naročila prikaže seznam vseh naročil. Naročila lahko odstranimo oz.

, v primeru smo označili 7 naročil
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jih uredimo.
6.

V zavihku Viri izberemo vozila, ki bodo izvajala razvoz naročil. Vozilo lahko
tudi urejamo (dodamo pričetek in zaključek vožnje, strošek na km in
razpoložljivost)

7.

Nadaljujemo na Optimizacija, kjer vnesemo optimizacijski postopek, kolikšna
je lahko največja zasedenost tovornega prostora in trajanje postankov na
lokaciji

8.

Nato izvedemo optimizacijo

9.

Zavihek Rezultat optimizacije sestoji iz treh delov:
1.

seznam virov – predstavlja vire, ki so bili vključeni v izvedbo
optimizacije

2.

karte – služi prikazu predvidene poti izbranih virov in

3.

seznama dodeljenih postankov (točk) – vsebuje seznam viru dodeljenih
postankov

Ob kliku na vozilo se na karti pokaže njegova celotna pot in seznam naročil, ki jih opravi. Pri
izrisu poti je izhodiščna lokacija označena z zeleno zastavico, končna pa s črno belo. Če sta
lokaciji enaki se lahko zastavici prekrivata. Ko smo zadovoljni z načinom optimizacije
kliknemo na gumb potrdi in zaključimo optimizacijo.
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•

Kako spremenimo vrstni red razvoza naročil v rezultatu
optimizacije?

optimizacija, vrstni red razvoza
Če z vrstnim redom postankov optimizacije nismo zadovoljni, ga lahko spremenimo.Urejanje
vrstnega reda je omogočeno na več načinov. Postanek lahko primemo in potegnemo (angl.
drag and drop) na želeno mesto v zaporedju, postanku lahko ročno nastavimo zaporedno
številko , ali pa obrnemo vrstni red . Za spremembo vrstnega reda in ročno nastavljanje
zaporedja kliknemo na tri pikice v zgornjem desnem delu seznama premikov.
Premik lahko premaknemo tudi na drugo vozilo, izberemo Premik izbranih na prevoz in
izberemo želeno vozilo.

Pri urejanju vrstnega reda s potegom in spustom, lahko s pomočjo tipke CTRL izberemo več
zapisov in jih hkrati povlečemo na želeno mesto v zaporedju.

Po preureditvi vrstnega reda se ob izpisu vira v seznamu virov pojavi rdeč klicaj, ki označuje,
da je prišlo do spremembe predlaganega zaporedja in da so izpisani stroški (razdalja in
trajanje vožnje) spremenjeni.
Izračun poti posodobimo z izbiro gumba
, ki sproži izračun nove poti,
predvidene razdalje in stroškov glede na spremenjen vrstni red postankov. V primeru, ko
želimo zavreči izvedene spremembe, izberemo gumb

.
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•

Kaj storiti z izpuščenimi naročili?

izpuščena naročila
V primeru, ko optimizacija ni uspela zajeti vseh naročil, je to označeno v desnem zgornjem
kotu karte. S klikom na Prikaži..., prikažemo izpuščena naročila na karti, ki so označena s
sivo barvo.

S klikom na izris izpuščenega naročila se prikažejo podrobnosti naročila. Izpuščena naročila
lahko zajamemo tako, da dodamo več virov, oziroma preverimo, da naročilo nima določenega
časovnega okna izvedbe, ki ga ni mogoče izpolniti.

•

Kako kreiramo prevoz iz rezultata optimizacije?

prevoz iz optimizacije
Ko smo zadovoljni z razporeditvijo naročil lahko za posamezni vir kreiramo prevoz, s čimer
mu dodelimo naročila iz optimizacije. V primeru, da za to vozilo že obstaja prevoz, lahko
nanj tudi pripnemo naročila iz optimizacije z ukazom Pripni k prevozu.
Po izbiri ene izmed možnosti gumba za kreiranje in pripenjanje k prevozu izgineta, saj so
naročila za ta vir že dodeljena na prevoz.
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•

Kje najdemo vsa optimizirana naročila?

seznam optimiziranih naročil
Za pregled vseh optimiziranih naročil kliknemo na modul Optimizacija. Ob kliku na
posamezno optimizacijo se prikaže dialog z optimiziranimi naročili in njihovimi
podrobnostmi.

•

Kaj predstavljajo prevozi?

prevozi
Prevoz predstavlja plan izvedbe naročil za posamezni vir v določenem časovnem obdobju.
Sestavljen je iz premikov tovora dodeljenih naročil,katerih časovno zaporedje izvedbe
določajo ocena stroškov in plan dela. S pripravo in dodelitvijo takšnega plana se lahko izvede
predaja naročil v izvedbo na mobilni terminal. Po dodelitvi je omogočeno spremljanje
izvedbe dodeljenega plana v realnem času. Prikazan je status posameznega prevoza, napredek
izvedbe, predvideno naslednje opravilo, seštevki stroškov cestnine, goriva, razdalja, prav tako
pa so v seznamu izpisane morebitne zakasnitve izvedbe glede na plan dela.

•

Kako ročno kreiramo prevoz?

ročni vnos prevoza
Ob kliku na ikono + se odpre dialog za vnos novega prevoza. Dialog sestoji iz večih zavihkov,
ki predstavljajo posamezne sklope prevoza.
1. Osnovno - predstavlja osnovne podatke o prevozu, kot so npr. predvideno obdobje
izvedbe prevoznik, vozilo, voznik, predvidena relacija ipd
2. Premiki - predstavlja premike tovora in podatke o času in kraju nakladov ter
razkladov
3. Ocena stroškov - izhaja iz časovnega zaporedja premikov in prikazuje prostorsko in
časovno komponento izvedbe prevoza, hkrati pa omogoča urejanje poti in izračun
predvidenih stroškov, ki bodo nastali pri izvedbi prevoza
4. Potrditve - omogoča pregled potrditev izvedb premikov s strani delavcev na terenu
5. Obračun - omogoča izvedbo in pregled obračuna prevoza
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•

Kako prevozu dodelimo premike naročil?

premiki naročil na prevoz
Prevozu dodelimo premike naročil, s čimer oblikujemo plan dela in predvideno pot. Dodelimo
lahko celotno naročilo (vse premike naročila) ali le posamezne premike.
POZOR! T8 LSP razlikuje med premikom naročila in premikom prevoza.Premiki
prevoza običajno ne sovpadajo neposredno s premiki prevoza dodeljenih naročil, saj običajno
na prevoz dodelimo več naročil, pri čimer se lahko spremeni zaporedje izvedbe, posledično pa
tudi ocena stroškov.

•

Kako dodelimo premik naročila na prevoz?

naročilo na prevoz
Na prevoz dodelimo premik naročila tako, da odpremo želeno naročilo, se pomaknemo na
zavihek premiki, in pri premiku za dodelitev izberemo ukaz dodeli…

Ob izbiri ukaza za dodelitev se pojavi novo okno z izpisanim seznamom aktualnih prevozov,
na katere je možno izvesti dodelitev premika.
Dodelitev posameznega premika pride v poštev predvsem v primeru, kadar celotnega naročila
ne bomo obdelali z enim vozilom.

Želeni prevoz v seznamu označimo in potrdimo. Nato nas program še enkrat opozori ali
želimo dodati prevoz k naročilu. Ko oboje potrdimo postane status premika dodeljen. Prav
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tako se doda še Ciljni prevoz in Status izvedbe naklada.

•

Kako dodelimo celotno naročilo na prevoz?

dodelitev naročila na prevoz
V večini primerov naročilo v celoti (vse premike tovora) izvede eno vozilo, zato je
omogočena hkratna dodelitev vseh premikov na prevoz. Dodelitev celotnega naročila je
omogočena na naslednja načina:

•

1.

dodelitev iz dialoga naročila

2.

dodelitev z operacijo povleci in spusti

Kako dodelimo naročilo iz dialoga naročila?

dialog naročila
V primeru, da ima naročilo v statusu odprt ali delno dodeljen, in vsebuje vsaj en premik, se
v nogi dialoga zavihka premiki prikaže gumb dodeli naročilo,s katerim lahko vse premike
naročila v enem koraku dodelimo na želen prevoz.
Ob izbiri gumba se identično, kot pri dodelitvi posameznega premika prikaže dialog z
izpisanim seznamom aktualnih prevozov, kjer določimo želen prevoz in izbiro potrdimo z
gumbom Potrdi.
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•

Kako dodelimo naročila z operacijo potegni in spusti ?

potegni in spusti, drag and drop
Postopek dodelitve naročila na prevoz lahko pohitrimo z uporabo namenskih pojavnih
predalnikov. Na voljo sta predalnika s seznamom naročil in seznamom prevozov, oba
seznama pa omogočata operacijo povleci in spusti in s tem izvedbo dodelitve.
POZOR! V pojavnem predalniku naročila so izpisana le ne dodeljena naročila (s statusom
odprt oz. delno dodeljen), prav tako so v pojavnem predalniku prevozi izpisani le tisti prevozi,
na katere je še možno dodeliti naročila (s statusom osnutek, dodeljen ali v izvajanju).

•

Kako odstranimo dodeljen premik s prevoza ?

odstranitev premika s prevoza
Odstranitev premikov s trenutnega prevoza izvedemo s pregledom prevoza v dialogu, kjer se
pomaknemo na zavihek premiki in nato pri pripadajočih premikih izberemo gumb X. S
prevoza odstranjeni premiki naročila prejmejo status odprt , s čimer so zopet pripravljeni na
postopek dodelitve na drugi prevoz.

•

Kako ocenimo stroške prevoza?

ocena stroškov
Po dodelitvi premikov naročil na prevoz se glede na predviden čas izvedbe ustvari zaporedje
izvedbe, ki je na karti prvotno predstavljeno z daljicami, saj potek poti med opravili še ni
poznan. Slednjega določimo z izračunom, ki med lokacijami opravil izračuna pot, strošek in
čas trajanja vožnje.
Izračun poti sprožimo s klikom na
. Gumb se nahaja v desnem delu karte. Po
zaključenem izračunu se v nogi seštejejo vsi podatki ocene stroškov.
V primeru, ko s potekom poti nismo zadovoljni, oz. je vnaprej znano, da bo premik tovora
opravljen po drugačni poti izberemo gumb za urejanje, ki se pojavi ob izbiri kartice z izpisom
stroškov.
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Urejanje poti med posameznimi opravili izvedemo z izbiro kartice z izpiskom stroškov. Ob
izbiri se prikaže uredi, potrdi in razveljavi pot.
Ob kliku na izračunan potek poti na karti se bo pot obarva z modro barvo, njen potek pa je
možno spreminjati. Slednje izvedemo tako, da z operacijo povleci in spusti premaknemo del
poti. Sistem bo sam interaktivno poiskal ustrezne ceste in ustrezno preusmeril potek poti. Ko
smo zadovoljni s potekom poti kliknemo na gumb Potrdi spremembe.

Barva puščice pri izpisu kartice stroškov označuje, ali gre za kilometre s tovorom – polni
kilometri (siva barva) ali kilometre brez tovora – prazni kilometri (rdeča barva).

•

Kdaj uporabiti številčenje od tu?

številčenje od tu
Izbira ukaza številčenje od tu je primerna, kadar smo z razporedom do trenutne dostavne
lokacije zadovoljni, z razporedom kasnejših pa ne. Vse dostavne lokacije z višjo zaporedno
številko od trenutno izbrane se bodo obarvale rumeno, ob kliku pa bodo pridobile naslednjo
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razpoložljivo zaporedno številko.

Ob izbiri ukaza se nad karto pojavi plavajoča orodna vrstica, s katero lahko gremo korak
nazaj, spremenimo na predhodni vrstni red, korak naprej po predhodnem vrstnem redu in
zaključimo z načinom urejanja.

•

Kdaj uporabiti premakni na številko?

premakni na številko
Ukaz premakni na številko izberemo, ko za posamezno dostavno lokacijo želimo, da pridobi
točno določeno zaporedno številko.

Ob izbiri ukaza se nad karto pojavi plavajoča orodna vrstica, s katero lahko s puščicama gor
in dol določamo zaporedno številko dostave naročila.
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•

Kako uvozimo obhodni red razvoza naročil?

uvoz obhodnega reda
Zaporedje lahko določimo tudi z obhodnim redom, ki ga v obliki tekstovne datoteke pripnemo
k prevozu. Datoteka mora vsebovati naslove v želenem vrstnem redu obiskov. Obhodni red
pripnemo na dialogu prevoz v zavihku osnovno, kjer v rubriki obhodni red izberemo možnost
pripni datoteko.
V primeru, ko za določen prevoz obstaja obhodni red, se v urejevalniku zaporedja obhodne
poti omogoči gumb uveljavi obhodni red, ki za posamezni zapis naslova v obhodnem redu
poizkusi poiskati pripadajoči postanek in ga uvrstiti v ustrezno mesto v zaporedju obiskov
dostavnih lokacij.

Po uveljavitvi obhodnega reda se aktivira urejanje (plavajoča orodna vrstica), kjer izberemo,
da se preostali zapisi dodajo po obstoječem vrstnem redu.
Pogosto se ob uveljavitvi obhodnega reda soočimo s situacijo, kjer določena dostavna lokacija
ni bila vključena v obhodni red, ali naslova v obhodnem redu ni bilo mogoče povezati s
dostavno lokacijo. V tem primeru so takšne dostavne lokacije označene z vijolično barvo, s
čimer so ločene od ostalih dostavnih lokacij. Te zahtevajo posebno pozornost in po potrebi
izvedbo urejanja z operacijama številčenja od tu ter premika na številko.

•

Kako določimo pot med dostavnimi lokacijami?

pot med dostavnimi lokacijami
Privzeta pot med lokacijami je označena z ravno črto, kar pomeni, da je znano le zaporedje
obiskov dostavnih lokacij, ne pa tudi sam potek poti. Seveda je načrt izvedbe poti, ključen pri
izvedbi optimizacije obiskov dostavnih lokacij lahko pot med dostavnimi lokacijami
določimo s pomočjo urejevalnika, ki omogoča risanje rute na zemljevidu.
Za določitev poteka poti izberemo puščico na prikazu poti, odpre pojavno okno, kjer
izberemo ukaz uredi.
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•

Kako dodelimo prevoz v izvedbo?

dodelitev prevoza
Ko končamo s planiranjem prevoza, se ta doda na seznam pod zavihek Prevozi. Ob kliku na
status dodanega vozila se prikaže seznam razpoložljivih statusov. Statusi so lahko:
•

dodeljen,

•

zaključen in

•

preklican.

Za dodelitev izberemo status dodeljen. Vozniku na terenu, ki vozi izbrano vozilo in uporablja
LSP mobilno aplikacijo, prejme sporočilo o novo dodeljenem prevozu.
POZOR! Nabor statusov v kontekstnem meniju je odvisen od trenutnega statusa obhoda. Npr.
če je obhod preklican, dodelitev takšnega obhoda ni več mogoča. V tem primeru je potrebno
kreirati nov obhod in ga dodeliti v izvedbo.

•

Čemu je namenjen modul šifranti?

šifranti
Modul šifranti je namenjen vzdrževanju različnih šifrantov in seznamov, ki jih potrebuje T8
LSP POŠTAR za svoje delovanje. Ključna funkcija šifrantov je, da omogočajo enostaven in
konsistenten vnos podatkov. Nove zapise lahko dodamo s klikom na gumb + (dodaj nov
zapis), ta se pojavi v orodni vrstici ob vstopu v modul register. Odstranimo lahko le vsak zapis
posebej. Gumb za odstranitev se nahaja v spodnjem levem vogalu vnosnega dialoga.
POZOR! Rokovanje s šifranti je opisano z naborom uporabniških pravic. V primeru, da
določenega šifranta ne vidimo, nam s strani skrbnika sistema ni bila dodeljena potrebna
uporabniška pravica.
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•

Kje najdemo seznam prevoznikov?

šifranti, prevozniki
Seznam prevoznih podjetji,ki izvajajo obhode, najdemo v šifrantu prevozniki. Običajno so
vsa vozila in vozniki prirejeni enemu prevozniku. V primeru, da prevoze opravljamo s
pomočjo podizvajalcev jih dodamo v seznam prevoznikov, saj tako vzpostavimo preglednost
nad podizvajalci in njihovimi viri.

•

Kje najdemo seznam osnovnih sredstev?

šifranti, osnovna sredstva
Seznam osnovnih sredstev, najdemo v šifrantu osnovna sredstva. Za vsako vozilo določimo,
registrsko številko, garažo, prevoznika, morebitno sledeno enoto in lastnosti za prevoz tovora
(kombinirano vozilo, ADR, nakladalna rampa, možnost vožnje visokega tovora, kapaciteta
ipd).
Za vključitev osnovnega sredstva v izvedbo optimizacije naročil je pomembno, da pri
osnovnem sredstvu vnesemo garažo, razpoložljivo kapaciteto in obdobje razpoložljivosti (od
ure do ure), saj se te lastnosti upoštevajo pri izvedbi optimizacije.

•

Kje najdemo seznam vseh lokacij?

šifranti, vse lokacije
V šifrantu lokacije, najdemo seznam vseh geografskih lokacij, s katerimi se srečujemo pri
izvedbi procesa dela. Posamezna lokacija lahko opisuje kraj dostave ali prevzema blaga. Če je
vezana na naročnika ali označena kot globalna pomeni, da ni neposredno povezana le z enim
naročnikom, temveč jo obiskujemo večkrat v sklopu izvedbe osnovnega procesa (npr.
centralno skladišče).
Ob optimizaciji dostav/prevzemov je pomembno, da lokaciji določimo obdobje
razpoložljivosti (od ure do ure) in časovni pribitek, saj se te lastnosti upoštevajo pri izvedbi
optimizacije.
Ob vpisu nove lokacije, je ta označena kot še ne obiskana, pravtako pa še ne poznamo njene
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težavnosti dostopa. Ta podatka sta prikazana pri ocenitvi stroškov, namenjena lažjemu
načrtovanju izvedbe obhoda.
Po obisku novo vnesene lokacije, je priporočljivo, da vnesemo podatke o težavnosti dostopa.
Tako bomo v primeru ponavljajočih dostav izvedli lažje časovno planiranje.

•

Kje najdemo seznam vseh voznikov?

šifranti, vsi vozniki
Seznam vseh voznikov prevoznikov najdemo v šifrantu vozniki. Za posameznega voznika
določimo prevoznika, ime, priimek in T8 osebo, ki skrbi za povezavo s TRAK8 centralnim
registrom oseb.
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1. MOBILNA APLIKACIJA

•

Kako si namestimo mobilno aplikacijo LSP?

mobilna aplikacija, nameščanje
Mobilno aplikacijo LSP si lahko namestimo na dva načina:
namestitev preko Google Play-a ali
prenesemo preko spletne povezave (linka)

•

Kako se prijavimo v mobilno aplikacijo?

mobilna aplikacija, nameščanje
V aplikacijo se prijavimo s poverilnicami, ki so nam bile posredovane. Če jih še nimamo, o
tem obvestimo nadrejenega oziroma administratorja sistema.
POZOR! Za pravilno delovanje aplikacije moramo omogočiti vse pravice, ki nam jih sistem
ob prvem zagonu ponudi.

•

Kako pregledam seznam vseh naročil?
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seznam naročil
Ob uspešni prijavi smo preusmerjeni na začetno stran, kjer je seznam naročil. V orodni vrstici
lahko preklapljamo med naročili in prevozi. Kartica naročila vsebuje podatke o:

•

1.

številki referenčnega dokumenta

2.

nazivu naročnika in pošiljatelja ter njuni lokaciji

3.

ceni in

4.

predvidenem začetku in koncu

Kako uredimo naročilo?

urejanje
Naročilo uredimo tako, da kartico naročila podrsamo v desno.

Ob kliku na urejanje se prikaže dialog, ki nas vpraša ali želimo omogočiti urejanje. Če
izberemo Ne, urejanje ne bo omogočeno.

•

Kako dodamo novo naročilo?
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novo naročilo
Če želimo dodati novo naročilo kliknemo na ikono + v iskalni vrstici. V prikazano okno
vnesemo nove podatke o naročilu. Vnesemo lahko naslednje podatke:
številko referenčnega dokumenta
vnesemo naročnika in pošiljatelja
ceno
določimo predviden pričetek
po potrebi dodamo opombo
disponenta
in odgovorno osebo

•

Kako dodelimo naročilo na prevoz?

naročilo na prevoz
Če želimo naročilo dodeliti na prevoz izvedemo funkcijo urejanja naročila. Pod osnovnimi
podatki vozila sta dva zavihka. Izberemo tistega, ki ima ikono vozila. V seznamu so vsa
naročila, ki še morajo biti ali pa so že bila dodeljena na vozilo.
Ne dodeljena naročila imajo dodan gumb za dodelitev. Ob kliku nanj se prikaže seznam vseh
vozil, katere lahko filtriramo ali pa jih poiščemo po registrski številki.
Izberemo vozilo na katero želimo dodeliti naročilo in izberemo gumb potrdi. Status naročila
se spremeni v dodeljen.

•

Kako filtriramo naročila?

filtriranje, iskanje
Če želimo izbrati samo specifična naročila jih moramo filtrirati. Ob kliku na iskalno vrstico,
se prikaže okno, s možnimi načini filtriranja. Pri filtriranju naročil, lahko iščemo po:
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interni številki
številki dokumenta
izberemo naročnika in
vozilo
določimo časovni interval in
status naročila

•

Kje pregledamo vse prevoze?

prevozi
Na domači strani v spodnji orodni vrstici izberemo ikono vozila. V prikazanem oknu imamo
seznam vseh prevozov. Posamezna kartica vsebuje informacije o:
interni številki
lokaciji in času začetka in konca prevoza
registrski številki vozila
statusu in
nazivu disponenta

•

Kako lahko komuniciramo z nadrejenim?

komunikacija, sporočila, klepet
V osnovnem meniju izberemo zavihek klepet. V orodni vrstici imamo tri zavihke:
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•

1.

vsa sporočila - kjer je prikaz vseh sporočil. Ob kliku na sporočilo se prikaže
klepetalnik, kjer lahko pišemo sporočila in komuniciramo z nadrejenim

2.

klepeti - prikazan je seznam vseh preteklih klepetov, ob kliku sporočilo se
prikaže klepetalnik, ker lahko pišemo sporočila

3.

kontakti - najdemo seznam oseb s katerimi lahko komuniciramo. Ob kliku na
osebo se prikažeta možnosti pošiljanja maila ali sms sporočila.

Kako začnemo nov pogovor?

sporočila, nov pogovor
V zavihku klepeti kliknemo na ikono +, izberemo vozilo, ki ga uporabljamo in začnemo
pogovor. Naša sporočila so modri oblački, dobljena pa so obarvana s sivo. Poleg tekstovnih
sporočil lahko pošiljamo še fotografije. Lahko jo izberemo iz galerije slik ali izberemo
možnost kamera, ker zajamemo novo fotografijo.
Nadrejeni nam lahko pošlje tudi novo lokacijo. Ob kliku nanjo nas aplikacija preusmeri na
navigacijsko aplikacijo (npr. Google Maps), kjer lahko navigiramo pot od naše do poslane
lokacije.

•

Kaj lahko nastavimo v nastavitvah?
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nastavitve
Do nastavitvah dostopamo preko domačega menija, kjer izberemo nastavitve. V nastavitvah
lahko nastavljamo:
Pravice
Floto - nastavimo splošne nastavitve o floti (samodejno osveževanje, prikaz
neaktivnih vozil, sortiranje, interval osveževanja), prikaz informacij v floti ( podatki o
vozniku, vozilu, telemetriji, tahografski podatki in lokacijski podatki)
Karto - nastavitve tipa karte, gručenja vozil, samodejno približevanje karte, animacije,
debelino poti,...
Dnevnik vožnje - kjer nastavimo dolžino postankov, povežemo premik s postankoma
in
Alarme - kjer nastavimo ali nas naj aplikacija obvešča o neprebranih sporočilih in
kdaj naj aplikacija opusti stare alarme

•

Kako se odjavimo?

odjava
Odjavimo se v domačem meniju, kjer kliknemo na uporabniško ime. V prikazanem dialogu
lahko spremenimo geslo ali kliknemo na odjavo.
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