W W W. C A A C . N L

H a n d l e i d i n g

L A N S - o n l i n e

Gebruik de browser “Internet Explorer”
voor het inloggen op: www.lansonline.nl
Voer hier uw gebruikersnaam & wachtwoord in en toets OK
Na het inloggen komt u op de Start pagina. Hier vind u de werkbalk met de diverse opties m.b.t. het aanmaken & verzenden van ritten/opdrachten (bovenzijde scherm) Via de optie Beheer kunt u uw standaard instellingen bepalen om de invoer te vereenvoudigen.
De velden kunt u vullen door gebruik te maken van de alfa/numeriek toetsen en met de Tab toets bevestigen, of gebruik de zoek
buttons voor de aanwezige database. De verschillende velden zijn optioneel en niet verplicht om in te vullen.
Bij de aanmelding voor het LADEN code 590 en LOSSEN code 990 is het mogelijk om aantallen geclusterd in te voeren. Indien er
specifieke informatie nodig is meldt dat dan apart aan of meldt u het bij opmerking op de onderste regel bij de opdracht.
Rit toevoegen:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

kies Rit toevoegen
selecteer locatie, kies uw laad/los locatie CAAC 248/258 of voor Dock Service: DSPL of DSSNY
controleer datum of pas deze aan
voer de verwachte aankomsttijd van de vrachtwagen in
selecteer het kenteken/kenmerk van de betreffende vrachtwagen (in combinatie met chauffeur)
chauffeur is door selectie eventueel aan te passen
bij ritnummer toets u automatisch ophalen in

toets OK of OK+ om nog een rit aan te maken
Na het intoetsen van OK komt u in het scherm opdracht toevoegen en ziet u de aangemaakte rit(ten).
Opdracht toevoegen:
Keuze velden:

1.
2.
3.
4.

Bij meerdere aangemaakte ritten kunt u een rit selecteren
Het opdrachtnummer word automatisch aangemaakt
Bij Opdrachtsoort kiest u 990 aanvoer lossen op CAAC of 590 afvoer laden vanaf CAAC (keuze numeriek)
Toets, Naar invoerscherm, om een opdracht toe te voegen.

Verplicht in te vullen velden met een * :

1. Aantal, toets het aantal karren in
2. Transportdrager, selecteer de soort kar (stapelwagen 101, deen 102 met keuze numeriek)
3. Dienst, kies de juiste dienst (zie selectiescherm of toets eerste letter dienstsoort)
Opties velden afhankelijk bij code 990 LOSSEN en code590 LADEN:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fustcode, toets de betreffende fustcode in
Belading, kies de belading
Herkomst Relatie nummer, selecteer de juiste veiling database en daarna de betreffende relatie/vervoerder
Aflever relatie nummer, selecteer de juiste veiling database en daarna de betreffende relatie/vervoerder
Opmerking, voor het toevoegen van belangrijke extra informatie
Toets OK of één van de andere opties om meerdere opdracht aan te maken

In opdracht overzicht kunt u wijzingen aanbrengen: vervallen, bewerken en verplaatsen naar een ander rit.
In rit overzicht kunt u wijzigingen aanbrengen: vervallen of bewerken
Na het intoetsen van OK komt u in het scherm Verzenden, selecteer de rit door een vinkje te zetten in het daarvoor bedoelde hokje,
toets hierna op Verzenden en de rit wordt verzonden (u kunt meerdere ritten tegelijk verzenden)
U krijgt nu de status van de verzending te zien en de rit is verwerkt/verzonden en ontvangen door C.A.A.C.
Vergeet na het gebruik van het programma niet af te melden (uitloggen), om misbruik tegen te gaan.
Dit gebeurt automatisch na 20 minuten inactiviteit, u dient dan opnieuw in te loggen.
Voor meer info kunt u contact opnemen met ons tel.nr. Mart 0297 390830 of Maurice 390829 of email naar info@caac.nl

