
 

 Avtomatizem obračuna storitve prevoza praznih CNT na DEPO 
 
Predmet ponudbe: 
 
Obračun storitev na KT smo nadgraditi, tako da omogoča avtomatski obračun storitve 
prevoza praznih CNT na DEPO in iz DEPO-ja. 
 
Opis rešitve: 

         Pri prevozih CNT na DEPO se vedno kreirajo samostojni obračunski kandidati ob 
osnovni storitvi: L-T in V-T.  

         Pri prevozih CNT iz DEPO-ja pa se vedno kreirajo samostojni obračunski kandidati ob 
osnovni storitvi: T-V 
 

Na pregledu dispozicijskih kandidatov smo dodali multi-choice polje, kjer lahko 
obračunovalka iz obračuna izloča prevoze na DEPO in iz DEPO-ja glede na tip CNT. 
 
V dogovoru s KT-jem bomo obračun skladiščnine DEPO-ja reševali z novim zahtevkom. 
Na KT se pri manipulaciji praznih CNT iz ladje in vagonov na terminal ter pri nakladanju CNT 
na vagone poleg osnovne manipulacije zaračuna tudi prevoz CNT iz/na skladišča DEPO.  
 
Ad 1. Izdelava kandidata za obračun prevoza 
 
Trenutno se pri izdelavi dispozicijskega kandidata iz dispozcije izdela samo obračunska 
osnova za manipulacijo ne pa tudi prevoz. V ta namen bi se pri izdelavi kanidata iz dispozicije 
izdelal še dodatni kandidat, ki bi po vsebini bil enak kandidatu za manipulacijo z razliko 
osnovne storitve, ki bile glede na storitev osnovenga kandidata sledeče: 
 

Storitev na osnovnem kandidatu – 
Manipulacija 

Storitev na dodatnem kandidatu - Prevoz 

L – T  DPOLT 

V – T  DPOVT 

T – V  DPOTV 

 
S tem, da smo izdelali dva kandidata smo omogočili tako ločen obračun prevoza CNT iz 
DEPO-ja. 
 
Ad 2. Obračun kandidata za prevoz 
 
Pri obračunu kandidatov za prevoz CNT na/iz DEPO-ja se upošteva dosedanja logika 
obračuna z vsemi pravili kot za obračun manipulacije. To pomeni, da je pri obračunu prevoza 
potrebno upoštevat ali je bila storitev izvedena ob praznikih ali pa izven rednega delovlnega 
časa in le to upoštevat pri oblikovanju cene ter prikazu na računu. 
 
Pri prikazu postavk na računu so se vpeljale nove storitve ločene za obračun prevoza kot tudi 
za prikaz postavke za nadurno/prazniki. 
 
Storitve za obračun prevozov glede na smer: 
DPOLT – Prevoz iz ladje na depo 
DPOVT – Prevoz iz vagona na depo 
DPOTV – Prevoz iz depoja na vagon 
 
 



 

Storitev za prikaz nadurnega/praznikov glede na smer: 
 
Razkladanje: 
NadurnoKopnoDepoDischargingPraznik – POVEČANJE ZA NADURNO DELO - PRAZNIK 
NadurnoLadjaDepoDischargingPraznik – POVEČANJE ZA NADURNO DELO - PRAZNIK 
NadurnoLadjaDepoDischargingVvikend – POVEČANJE ZA NADURNO DELO 
NadurnoKopnoDepoDischargingVvikend – POVEČANJE ZA NADURNO DELO 
 
Nakladanje: 
NadurnoKopnoDepoLoadingPraznik – POVEČANJE ZA NADURNO DELO - PRAZNIK 
NadurnoLadjaDepoLoadingPraznik – POVEČANJE ZA NADURNO DELO - PRAZNIK 
NadurnoLadjaDepoLoadingVvikend – POVEČANJE ZA NADURNO DELO 
NadurnoKopnoDepoLoadingVvikend – POVEČANJE ZA NADURNO DELO 
 
Simulacija prikaza postavk v primeru, ko ločeno prikazujemo število CNT, ki jim prištejemo 
delež povečanje cene (MSC) 
 

 
 
Simulacija prikaza postavk, v primeru, ko v eni vrstici prikažemo število CNT kjer je osnovna 
cena že povečana. 
 
Ko se izdeluje obračun za kopenske manipulacije, se ne uporablja združevanja postavk, 
ampak se vsako dispozicijo v svojem bloku prikaže na računu. 
Postavko za prevoz na depo se doda pod postavko za osnovno manipulacijo. 
V primeru, da je bil prevoz izveden izven rednega delovnega časa pa se doda še ločena 
postavka. 
 
Ko se izdeluje obračun za ladijske manipulacije se uporablja združevanje postavk. 
Na računu se prikažejo postavke o prevozih pod vsakim sklopom manipulacij nakladanja / 
razkladanja. 
 

 
 
 

 

 


