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Kom igång med OnRoad Online
Ni kommer att få ett mail med användarnamn och lösenord.
Logga in via http://portal2.consignorportal.com/
Systemkrav:
•
PC med Internetanslutning
•
Skrivare för utskrift av etiketter och fraktsedlar.
•
Adobe Reader (www.adobe.com)

Skapa sändning och skriva ut fraktdokument.
Klicka på fliken “NY SÄNDNING” för att komma till vyn för att skapa nya sändingar.

1)

Skriv in information om mottagaren.
Ni har följande alternativ:
a)

Skriv in information om mottagaren manuellt. Ni kommer att få en fråga om ni vill spara adressen vid utskriftstillfället.
Fyller ni i ett ”AdressID” så kommer ni att kunna hitta adressen i kontaktlistan med hjälp av detta id senare.

b)

Skriv in ett känt id-nummer i fältet “AdressID” och tryck på Enter-tangenten på ert tangentbord så laddas adressen
från kontaktlistan.

2)

Välj transportprodukt, Skicka, Skynda eller Ila, samt klicka i önskad tilläggstjänst.

3)

Skriv in information om godset. Behöver ni flera godslinjer klickar ni på knappen längst till höger och väljer ”Ny rad” .

4)

Har ni återkommande godsrader kan ni spara den aktuella raden som en mall och ta fram den vid behov via nedan

Alla fält är inte obligatoriska. OnRoad Online kommer att infomera om ni missat att ange någon obligatorisk information.
5)

Lägg till referenser om det behövs.Ordernummer är ett sökbart värde för i OnRoad Online.

6)

Klicka på ”Skriv ut” för att skriva ut dokumenten.

Skicka EDI till OnRoad
För att OnRoad ska få in information om sändningarna behöver ni skicka EDI. Klicka på ”Utkorg” för att skicka EDI till OnRoad
Markera “OnRoad” och klicka sedan på knappen ”Överför”. EDI är nu skickat till OnRoad.

Från utboxen kan ni även skriva ut dokument, ta bort sändningar samt skapa opm sändningar med hjälp av ikonerna till höger
i tabellen.
Sändningslista
Under “Överförda” hittar ni de dagsavslut ni gjort. För att skriva ut en sändningslista så klickar ni på en av postern och sedan
på ” OnRoadSpecificReport.pdf”. En PDF laddas nu ner för vidare utskrift på er skrivare.

Sök sändning / Historik
Under Historik ser ni de senast skapade sändningarna.

För att söka fram en specifik sändning så klickar ni på ikonen med huset. Här kan ni göra en fritextsökning på den mesta
informationen på sändningen. Skriver ni in exepelvis ett ortsnamn så dyker de sändningar ni gjort til denna ort upp.

Klicka på sändningen i listan för att komma till detaljer om sändingen.
Klickar ni på sändningsnumret så kommer ni vidare till Track&Ttrace och kan se var sändningen befinner sig.

Kontaktlistor
Under “Kontakter” kan ni administrera kontaktlistor. OnRoad Online kommer som standard att fråga om ni vill spara en kontakt
när ni skapar en sändning, men ni kan även välja att importera en lista med kontakter. Klicka på ”Importera” och ladda sedan
hem den mall som ni behöver fylla i för att importera kontakterna.
OBS! Excel-mallen måste ha samma format för att data ska hamna på rätt plats när ni importerar filen igen.

Inställningar
Under “Inställningar” kan ni ändra en del funktioner i OnRoad Online. Skriver ni ut många etiketter om dagen kan det vara en
idé att installera ”Local Integration Server” som underlättar utskrift av etiketter. Med denna applikation skrivs etiketter ut direkt
på er skrivare när ni klickar på print i gränssnittet.
Klicka på “Dowload Local Integration Server” och installera programmet. Starta sedan om din webläsare. OnRoad Online
kommer sedan att visa de skrivare ni har tillgängliga på er PC under ”Inställningar”. Välj er etikettskrivare och klicka på
”Lagra”.

Support
Ni kommer enklast i kontakt med EDI-Soft support via e-post support@edi-soft.se eller telefon 08 – 507 333 70.
Öppettider: Helgfri måndag-fredag 08.00-17.00

EDI-Soft Sverige AB
Grönbrinksgatan 7
117 59 Stockholm
08 - 507 333 70
www.edi-soft.se

