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Log in och startsida
Log in

Fyll i ditt användarnamn och lösenord
och klicka sedan på Log in.

Startsida
Från startsidan kan du komma åt alla funktioner i eOrderPlus. Du kommer också att se relevanta nyheter,
gemensamma aktiviteter och genvägar samt en lista med ikoner och symboler som du kan stöta på i
eOrderPlus. Du kan när som helst komma tillbaka till startsidan genom att klicka på Jetpak-loggan i vänstra
hörnet.

Klicka på “?” för att hitta manualer
Tryck på Print ikonen för att skriva
ut.
Tryck på “+” ikonen för att öppna
ett nytt eOrderPlusfönster.
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Genvägar
Använd understruken bokstav tillsammans
med Alt-knappen för att komma åt en
knapps snabbfunktion.
(Alt + t i detta exempel)

Du kan använda F-knapparna för att nå vissa sidor
F-key

Page

F1

Startsidan

F2

Ny bokning

F4

Bokningsinfo

F6

Händelseförlopp

Datum och tidsformat
Datum
Datum visas och skrivs in i formatet: DDMMMYY (exempel 10JUL18). De månatliga förkortningarna är: JAN,
FEB, MAR, APR, MAY, JUN, JUL, AUG, SEP, OCT, NOV, DEC.
Tips
För att ange ett datum under den aktuella månaden kan du skriva dagen med siffror. När du lämnar
fältet tomt fyller systemet i den aktuella månaden och året. Du kan också skriva t.ex. ”10jul” och låta
systemet fylla i det aktuella året.

Kortformat
Datum kan också visas i ett kortare format. Kortformatet används alltid i kombination med tiden och visas
med ett tal inom parentes. Detta visar sedan antalet dagar framåt i tiden. (+1) betyder imorgon (+2) i
övermorgon och så vidare.
Exempel

Datum

Betydelse_________________

22:30 (+1)
22:30
18:00 (+2)

22:30 imorgon
22:30 idag
18:00 i övermorgon

Tid
Tid visas och skrivs in med 24 timmar och visas i formatet: hh:mm (exempel 22:30). Du behöver inte skriva
in “:”. Om du skriver in 22 kommer systemet tolka det så att det är 22:00. Du kan också skriva in t.ex. 1830
vilket blir översatt till 18:30.
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Bokning av en flygförsändelse
Boka en sändning
1.
2.
3.
4.

Från Startsidan Välj New booking eller tryck F2 för att komma till Booking page
Välj alternativet Air i Booking type
För att söka efter ett transportalternativ måste du fylla i alla fält markerade med *
Tryck sedan Transport. Du blir då omdirigerad till Alternatives sidan

Här väljer du vilken produkt du
vill använda, t.ex. Jetpak Direct,
Jetpak Midday, etc.

I dessa fält kan du också skriva
flygplatsens IATA kod (t.ex. MMX
för Malmö) eller postnummer.

2

3

Om sändningen ska skickas utomlands måste
du först ändra landskoden innan du fyller I
City. Om du är osäker på vilken kod som gäller
kan du klicka på länken Country

I fältet Messages
kommer meddelande
att komma upp.

4

Om du har tillgång till fler
kundnummer kan du här
välja ett annat.
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Välj ditt alternative genom att klicka på siffran längst till vänster. När du har valt ditt alternativ kommer
du att återvända till Bokningssidan.

Här kan du specificera vilka alternativ som
det ska sökas på gällande tid, datum,
upphämtning och leverans. För mer
information, titta i avsnittet: ”Upphämtning
och leverans”.

Högst upp i listan finner du alltid det
snabbaste alternativet.
Det kan vara VIP för Upphämtning och
Leverans. Andra alternativ visas alltid med
standardleverans.

5

VIP-Pick up
VIP-Delivery

Book latest – tiden
visar vilken tid du
senast kan boka
detta alternativ.

VIP för både
pick up & delivery

(+1) betyder
leverans nästa
dag, (+2) om två
dagar osv.

Om du vill att
flighten ska via en
annan flygplats
kan du välja det
här. Klicka sen på
Transport.

På ”startsidan” (F1)
kan du se vad alla
ikoner betyder.

Bra saker att veta om sidan Alternatives



Om du ändrar något i de övre fälten måste du trycka på ”Transport” igen, då förutsättningarna har
ändrats.
Om du klickar i Latest pickup (i rutan More) kommer Jena leta efter olika alternativ med så sen
upphämtning som möjligt. Detta kan vara användbart när kunden vill skicka gods så sent som
möjligt men ändå ha det levererat vid en specifik tidpunkt.
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Fyll i eventuell saknad information.
Tryck på Preliminary för att göra sändningen preliminär eller Definitive för att göra den definitiv. När
bokningen är definitiv kommer den att visas på sidan Booking info.
Här hittar du de
preliminära bokningar
som du gjort.

6

DEF
Definitivbokningsmeddelande.
Innehåller all information om
försändelsen, inklusive priser.

7
Här kan du lägga till om
avsändaren eller mottagaren ska
ta emot meddelande via e-mail.

POD
POD (P

f Of D li

)

DEF
Definitivbokningsmeddelandet innehåller all information om
sändningen inklusive priser.
POD (Proof Of Delivery) är en bekräftelse på leveransen
och skickas när det eventet har rapporterats in.
I meddelandet får du information om när och till vem
leveransen har levererats.
Rebook
Ombokningsmeddelandet innehåller information om den
nya leveranstiden efter ombokningen.

Bra saker att veta om sidan Book
 Du kan också skicka meddelande via SMS genom att trycka på länken i meddelandet. Se mer under
användbara funktioner nedan.
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Nu är bokningen klar och du har fått ett bokningsnummer (AWB).

Här är beräknad
leveranstid.

Här kan du se vilken status
din bokning har. T.ex.
Definitiv eller Preliminär

8

Med knappen Book
same kan du
använda din
senaste bokning
som en mall och
skapa en ny.

I denna lista hittar
du information
gällande alla paket
inkluderade i
sändningen.

Bra saker att veta om sidan Booking info
 På denna sida kan du bara se sändningar som är definitiva.
 Du kan komma till denna sida direkt genom att klicka på F4.
 I sökfältet på toppen av sidan kan du söka på specifika sändningar.
 Du kan använda Print-knappen för att skriva ut: airwaybill, print label och article list
 Du kan se eventuellt uppladdade dokument via Documentsknappen.
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Hur man tolkar Pickup- och leveranstiderna
10.00 - 10.00
10.00 - 12.00

Pickup tidigast kl.10:00
Pickup innan kl.10:00
Pickup mellan kl 10:00 och 12:00

19.00 - 19.00
19.00 - 20.00

Leverans tidigast kl. 19:00
Leverans senast kl.19:00
Leverans mellan kl.19:00 och 20:00

En sändnings statusar i Jena
Not confirmed
En bokning som har startats men som inte blivit preliminär eller definitiv.
Preliminary
En preliminär sändning som inte behöver bli helt klar. Den har en deadline när den senast måste bli
definitiv (Book latest time).
Definitive
En sändning har statusen Definitiv från det att du har gjort den definitiv tills den har blivit levererad.
Cancelled
En sändning kan avbokas om den inte har startat.
Stopped
En sändning som har startat, men som inte ska fortsätta kan stoppas, och får då status Stopped.
Skillnaden mellan Cancelled och Stopped är att det kan bli en debitering när sändningen påbörjats.
Delivered
Sändningen är levererad till mottagaren.
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Upphämtning och leverans
I bokningsbilden används fälten framför Transport-knappen för att lägga till om och när upphämtning
samt leverans ska ske. Tiderna som läggs in har betydelse för vilka transportalternativ som kommer upp i
nästa dialog.
I följande exempel har användaren indikerat att både upphämtning och leverans skall göras av Jetpak.
Upphämtningen ska ske mellan kl.8 och 10 och leveransen så fort som möjligt.
OBS! Om du inte fyller i någon tid alls tolkar systemet det så som att du vill ha
upphämtning/leverans på en gång eller så fort som möjligt.

Upphämtning av Jetpak.

Leverans av Jetpak.

Ett kortare tidsintervall kan
leda till ett högre pris.

Inga tider tolkas “så
fort som möjligt”.

I nästa exempel har användaren skrivit in att varken upphämtning eller leverans ska ske. Detta innebär att
endast ett tidsfält kommer att aktiveras. Hjälptexten anger också vilken tid som ska fyllas i.

Avsändaren lämnar in
sändningen senast
kl.10:00.

Mottagaren kan hämta upp
sändningen tidigast kl.18:00.

Om du inte vill att sändningen ska gå idag kan
du ändra datum här.
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Ändra leverans
Alla transportalternativ förutom det första är det alltid standard leverans på. Du kan alltid ändra till en
snabbare leverans.
1.
2.
3.
4.

Tryck på leveranstiden på det alternativet du vill ändra.
Ändra leveranstyp i listan “Change delivery”
Det nya priset kommer nu att visas under ”New customer price”
Tryck på Choose för att välja det ändrade alternativet.

1

3
2
Siffrorna inom parentes visar
priset på servicen och tiden som
visas är leveranstiden.

4
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Special cargo
Om du har en sändning som är skrymmande eller innehåller specialgods kan du trycka på ”Package
details” för att specificera det. Knappen tar dig till sidan ”Packages.”

Avgifter, t.ex.
specialgods väljer du
här.

Fyll i informationen (a) och tryck på Save
(b).

a

Klicka på Add för att
lägga till ett nytt paket.

c
b

För att ändra information tryck på
länken (c) och ändra fälten (a). Och
tryck sedan Save (b).

Notera


Glöm inte att spara dina ändringar genom att klicka på “Save”



För vissa typer av specialgods som t. ex torr-is är nettovikt obligatoriskt.

Här kan du ändra vikt
och storlek.
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Tullklarering
Om du har gjort en sändning som ska transporteras till en annan tullzon kommer du att bli omdirigerad till
denna sida efter att du har valt ett transportalternativ.
Informationen nedan behövs för tullklarering när sändningen går till en annan tullzon. De röda stjärnorna i
bilden visar vilka fält som är obligatoriska.

Här hittar du länkar till tullens
hemsida där du kan hitta mer
information om förtullning.
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Bokning av en marktransport
Boka en sändning
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Från Startsidan, välj New booking eller tryck på F2 för att komma till Bokningssidan
Välj alternativet Courier i Booking type.
Specificera vilken tid du vill ha upphämtningen
Specificera den önskade leveranstiden
Fyll i adresserna
Tryck på Transport. Nu kommer du att hamna på sidan Courier transport.
I fältet Messages
visas meddelanden
till användaren.

3

4

5

Här kan du lägga till om du vill att avsändaren eller
mottagaren ska få meddelande via e-mail.

6

2
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7.

Om det behövs, ändra transporttyp i fältet: Transport type. Bara transporttyp för vald produkt visas.

8.

Tryck på önskat Courier alternative (du kommer nu att gå tillbaka till sidan Book.)

Valet av produkt påverkar vilket/vilka
alternativ som visas.

8

7

Ibland finns det olika
alternativ att välja emellan
t.ex. Express leverans eller
standard leverans.

Notera
 Distans, vikt och vald transporttjänst kan påverka priset. Om du ändrar något av detta måste du
trycka på Transport igen för att uppdatera priset.
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Vald information visas nu.

10. Fyll i eventuell adressinformation som kan saknas
11. Du hittar prisinformation för din bokning under Price information.
12. Tryck på Preliminary för att göra din bokning preliminär eller Definitive for att göra den definitiv.

9

10

11
12
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13. Nu är bokningen klar och du hamnar på sidan Booking info. Du har också fått ett bokningsnummer
(AWB).
Här kommer du att se att sändningen är
definitiv. Se andra statusar på nästa sida.

Med Book same-knappen
kan du använda senaste
bokningen som en mall för
att skapa en ny bokning.

Här hittar du ditt
Airwaybill-nummer

I denna lista hittar du
information om alla paket
som är inkluderade i
sändningen.

Vad du behöver veta om sidan Booking info




På denna sida kan du enbart se sändningar som har blivit definitiva.
Du kan gå direkt till denna sida genom att trycka på F4. Sedan kan du använda sökfältet högst upp
för att söka efter specifika sändningar.
Du kan använda Print-knapparna på denna sida för att skriva ut: airwaybill, print label och article
list. För att skriva ut article list, måste artiklar vara specificerade på package sidan.
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En sändnings status i Jena
Not confirmed
En påbörjad bokning som inte har blivit preliminär eller definitiv.
Preliminary
En preliminärbokad försändelse behöver inte vara komplett. Den har en tid när den senast kan göras
definitiv (Book latest-tid).
Definitive
En försändelse har status Definitiv från att man definitivbokar den tills den har levererats.
Cancelled
En försändelse kan avbokas om den ännu inte har påbörjats.
Stopped
En sändning som har startat, men som inte ska fortsätta kan stoppas, och får då status Stopped.
Skillnaden mellan Cancelled och Stopped är att det kan bli en debitering när sändningen påbörjats.
Delivered
Försändelsen är levererad till mottagaren. Uppgifter går fortfarande att justera.
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Användbara funktioner
Bokningsmallar
Om viss information i en bokning ofta används, kan du dra nytta av att använda, Booking templates. Du
kan välja att spara en specifik adress, kontaktperson eller fakturainformation. Du kan också spara nästan
all bokningsinformation, den enda informationen du inte kan spara är antal kolli och vikt.
Så här skapar du en ny mall (template):
1.
2.
3.
4.

Fyll i den information som du vill spara på bokningssidan.
Klicka på knappen New template.
Namnge mallen i pop up-rutan.
Klicka på Save template.

3

4

2

Denna knapp ska användas om
du vill spara ändringar i en
befintlig mall.

Tips
 Om du har gjort en bokning och vill spara den som en mall, kan du ladda bokningen i Booking info
och sedan klicka på Book same. Nu kan du skapa en ny mall med hjälp av knappen New template.
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Hur du använder en bokningsmall
1. Fyll i namnet eller de första bokstäverna i mallen i rutan Booking template.
2. När du tabbar ut från fältet kommer du att få en lista av mallar med samma första bokstäver som du har
skrivit in. Välj rätt mall genom att klicka på den.

1

2

Bra att veta om bokningsmallar
 Om du inte vet namnet på mallen, klicka bara på länken Booking template, då kommer alla mallar
upp.
 Om du vill ändra någon information i en mall, använd knappen Update template.
 Om du har tittat på en mall men vill titta på en ny, klicka först på Clear.
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Adresser
När du skriver in ett postnummer letar Jena efter rätt stad och fyller sedan i det. Därför är det viktigt att
först ändra landskod i adressen om du ska skicka utomlands.

I Additional info kan du fylla i om det är några
extra uppgifter som behövs gällande adressen
t.ex. portkod, eller om du behöver fler rader för en
utländsk adress.
Du kan använda knappen Find för att söka
efter adresser och postnummer i Danmark,
Finland, Norge och Sverige. Fyll i den
informationen du har och tryck sedan på
Find. Minimum tre bokstäver måste skrivas
in för att få fram en gatuadress.
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Switch, Book same, Return, A-B-C och Group
Dessa funktioner används för att underlätta bokningen. För att använda dem måste du ha en bokning som
du kan hämta information ifrån. Switch hittar du på första sidan av bokningen medan de andra hittar du i
Booking info.
Group
Detta används för att boka en
gruppupphämtning om alla
sändningar ska hämtas upp samtidigt.
När du trycker på knappen kommer
samma avsändaradress (Shipper)
upp igen, men du behöver skriva in en
ny mottagaradress och innehåll.

Book same
Kopierar en bokning, om
du vill göra en likadan.

A-B-C
Denna funktion används för att skicka en sändning i en
förbestämd rutt (A till B till C osv). Det funkar på samma
sätt som Group med den enda skillnaden att den
senaste mottagaren istället blir avsändaren.

Return
Kopierar en bokning men byter
plats på avsändarens och
mottagarens adress.

Switch
Denna funktion byter plats på avsändaren och mottagarens adress. Knappen finns på bokningssidan. Du
behöver inte ha en befintlig bokning för att använda Switch.
Contact number
Om du använder någon av funktionerna Group, Return eller A-B-C, kommer ett contact number som knyter
samman alla sändningar att skapas. Du kan söka efter detta nummer med sökfunktionen på sidan Booking
info.
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Kundmeddelande
På sidan Book kan du skicka meddelande via e-mail, du kan välja mellan dessa meddelande typer: DEF, POD
and Rebook. I tillägg till detta kan man också skicka meddelande via SMS. Du kan hitta dessa genom att
klicka på länken messages.

All kontaktdata som är
inkluderade i bokningen
kommer upp som adresser
här.

Här kan du skicka prisinformation (Price)
eller ett definitiv bokningsmeddelande
(Def) efter att en sändning är bokad genom
att fylla i SMS-nr eller e-mail i Adressfältet. I
fältet Advise type måste du fylla i vilken
typ av meddelande som ska skickas.
OBS: Knappen Price är bara aktiv om
sändningen är preliminär och Def bara när
den är definitiv.

Här kan du bestämma vilka
meddelande som går till
respektive adress.

Om en adress saknas kan du
trycka på knappen New
Address för att lägga till en
ny.
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Söka efter en sändning
Det finns flera olika sätt att leta efter en sändning. Om du har AWB-numret har du följande möjligheter.
Från startsidan
tryck F1 för att
komma hit.

Här måste du ändra till
”AWB nbr”.
Från bokningssidan:

Klicka på AWB-numret
för att titta närmare på
en sändning.

Preliminära sändningar
kan tas bort genom att
trycka på denna knapp:
Delete.

I dessa rutor kan du välja
vad du vill söka efter,
tryck sedan Find.

Om du inte vet AWB-numret kan du
använda dessa länkar. De tar dig till
sidan Search shipment, där du kan
använda andra sökmetoder.

Du kan gömma och ta fram innehållet genom att trycka på
pilknappen. Om en box är gömd kommer innehållet inte att
inkluderas i sökningen.

Manual eOrderPlus, ver 1, 2018-12-05

Page 25 of 27

Events
När en sändning är bokad i Jena, får den ett antal olika events som är förväntade att inträffa vid vissa
tidpunkter. Dessa events visas i händelsekedjan - Chain of events.
Du hittar denna sida genom att klicka på Events knappen i Booking info.
Autoconfirm betyder att
detta event förväntas ha
inträffat eftersom ett
senare event i kedjan har
rapporterats.

De gröna bockarna
visar vilka events som
har inträffat på denna
sändning.

Här ser du vilken
användare som har
rapporterat detta event.

Denna kolumn
visar när
respektive
event är
förväntat att
inträffa.

Faktisk tid och
datum som är
rapporterad.

Här hittar du genvägar
till ”Notes” och
”Documents”

Den röda ikonen
visar att
sändningen är
ombokad till en
senare leveranstid.
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Statistik och fakturahistorik
Statistik
Du hittar transport statistik under Statistics och sen Overview i vänsterfältet.
Klicka på aktuell månad och år för att se mer information.

Du kan få tillgång till fullständig transportstatistik genom att klicka på Open in MS Excel efter varje
månad. Denna data laddas ned i ett exceldokument:
AWB nummer, Shipment ID, Kundnummer, Customer Name, End Customer ID, Shipper, Shipper Street,
Shipper post code, Shipper City, Shipper country, Consignee, Consignee street, Consignee post code,
Consignee city, Consignee country, Payment reference, Customer product, Pickup, Delivery, Earliest ready
date, Earliest ready date, Latest delivery date, Latest delivery time, Definitive booked by, Package quantity,
Estimated weight, Actual weight, Payment Method, Total price, Fees, Invoice number, POD date, POD time,
POD contact name, POD discrepancy.
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Fakturahistorik
Du hittar din fakturahistorik och du kan ladda ner kopior av fakturorna under Statistics och sen Invoice
history i vänsterfältet. Fakturor upp till 365 dagar tillbaka visas.
Klicka på ett
fakturanummer
för att öppna en
pdf kopia av
fakturan.

Sök efter en faktura genom
att skriva in fakturanummer,
AWB, eller från och till datum.

