VBS navodila »Car booking«
1. Prijava v VBS
Vstop VBS: vpis ID in geslo + potrditev splošnih pogojev
https://vbs.luka-kp.si

Slika 1: Prijavno okno
2. Najava za terminal avtomobilov (TA)
Špediter mora najprej vnesti najavo v sistem ACAR z želenimi termini prihoda kamionov. Nato planer
Luke Koper potrdi najavo, ki se avtomatsko prenese v špediterjev VBS. Kreira se najava s PIN
številko, ki identificira termin vstopa kamiona. Status najave je v tej fazi »NEW« oziroma »NOV«.
Najave so prikazane na seznamu, ko kliknemo »Bookings – Car« -> »List« (slika 2 spodaj).

Slika 2: Seznam izdelanih najav
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V statusu »NEW« lahko s klikom na izbirno tipko v drugem stolpcu (oko) izberemo posamezni
»Booking«, ki ga lahko pregledamo in uredimo s klikom na »Edit« (slika 3).

Slika 3: Okno za pregled najave
Z funkcijo »Edit« se odpre okno v katerem lahko najavo uredimo s potrebnimi podatki, torej špediter
doda prevoznika, voznika in registrsko številko kamiona/prikolice (v kolikor vse te podatke ima) in
shrani (slika 4).

Slika 4: Urejanje najave prvi del
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V kolikor špediter na »Bookingu« določi samo prevoznika in potrdi s tipko »Save«, postane
»Booking« viden v VBS aplikaciji izbranega prevoznika pod statusom »Reserved«. Ko špediter ali
prevoznik na »Bookingu« določi še voznika in prevozno sredstvo, preide »Booking« v status
»Booked«. Najava vstopa je tako zaključena.

3. Pregled in urejanje najav za terminal avtomobilov (TA)
Z ponovnim klikom na »Edit« lahko prevoznik na obstoječi »Booking«, v tem primeru imamo le
naklad vozil – loading, doda še vozila drugega naročnika, katera se bodo v tem primeru razkladala.
Seznam vozil uvozi z vpisom ID številke enega vozila in potrdi iskanje s povečevalnim steklom.
Vozila dodeli s klikom na puščico v desno na kamion ter »Booking« shrani (slika 5).

Slika 5: Urejanje najave drugi del
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Prevoznik lahko ob prejetih dveh »Bookingih« različnih špediterjev za razkladanje in naklad vozil v
istem dnevu, uporabi opcijo »Merge« , ki združi dva »bookinga« v enega (slika 6).

Slika 6: Združevanje dveh najav
Zavihek »Events« pa nudi prevozniku pregled nad vstopom in izhodom kamiona iz pristanišča, torej
kdaj je vstopil/izstopil, kateri kamion ter na katerem vhodu. Tako ima lahko vse pod kontrolo.

Slika 7: Pregled vstopa in izstopa kamiona
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Prikaz statusnega procesa posamezne najave:

Statusni diagram za Generalne tovore in Avtomobilski terminal

Začetek

Izvedba planiranja naročil VIN v Luki Koper z definiranjem termina

R - Rezerviran

Izvedena razdružitev
Izvedena združitev

- Kreira se PIN
- Omogočeno nominiranje prevoznika-

Čas za vstop potekel

E - Potekel

Čas za vstop potekel

najava postane vidna prevozniku

Določitev voznika in kamiona

B - potrjen
- Omogočeno spreminjanje voznika

Stornacija

C - Preklican

Vstop v pristanišče

Združen

V pristanišču z zamudo

Izveden merge

P – V luki

IN PORT DELAY

Izstop iz pristanišča

Izstop iz pristanišča z zamudo

F - Zaključen

S - Zaključen z zamudo
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