VBS navodila »Najave - Avti«
1. Prijava v VBS
1.1.

Vstop VBS: Vpis uporabniškega imena in gesla ter potrditev splošnih pogojev:
https://vbs.luka-kp.si

Slika 1: Prijavno okno
1.2.

Spremenite lahko tudi jezik že takoj pred vstopom ali ko vstopite v VBS s klikom na »svet« (slika
2).

Slika 2: Sprememba jezika
2. Najava za terminal avtomobilov (TA)
Špediter najprej vnese 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/BOOKING
številko, ki identificira termin vstopa kamiona. Status najave je v tej fazi »RESERVED« oziroma
»REZERVIRAN«. Najave so prikazane na seznamu »Najave - Avti« -> »Seznam« (»Bookings – Car« ->
»List«) (slika 3).
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Slika 3: Seznam izdelanih najav
Na seznamu poiščete najavo, lahko pa si iskanje že na začetku omejite glede na status najave, PIN
številko, čas prihoda itd. V statusu »Reserved« lahko s klikom na izbirno tipko v drugem stolpcu (oko)
izberete posamezno najavo, ki jo lahko pregledate in uredite s klikom na »Uredi« (»Edit«) (slika 4).
2.1.

Odgovorni prevoznik/Dejanski prevoznik

Do najave ima dostop »Organizacija« (»Organization«), ki je ustvarila najavo, »Odgovorni prevoznik«
(»Responsibile haulier«), katerega nominira »Organizacija« in »Dejanski prevoznik« (»Actual
haulier«), ki je lahko »Odgovorni prevoznik« ali pa prevoznik kateremu je »Odgovorni prevoznik«
predal najavo. Če »Dejanski prevoznik« preda najavo tretjemu prevozniku, do najave ne bo imel več
dostopa.

Slika 4: Okno za pregled najave
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Z funkcijo »Uredi« (»Edit«) se odpre okno v katerem vnesete potrebne podatke, torej špediter doda
prevoznika, voznika in registrsko številko kamiona ter prikolice (v kolikor vse te podatke ima) in
shrani (slika 5).

Slika 5: Urejanje najave prvi del
V kolikor špediter v najavi določi samo prevoznika in potrdi s tipko »Shrani« (»Save«), postane
najava vidna v VBS aplikaciji izbranega prevoznika s statusom »Reserved«. Ko špediter ali prevoznik
v najavi določi še voznika in kamion ter prikolico, preide najava v status »Booked«. Najava vstopa
je zaključena.
3. Pregled in urejanje najav za terminal avtomobilov (TA)
S ponovnim klikom na »Uredi« (»Edit«) lahko prevoznik na obstoječo najavo, v tem primeru
imamo le naklad vozil, doda še vozila drugega naročnika, ki se bodo v isti najavi razkladala.
Seznam vozil uvozi z vpisom ID (VIN) številke enega vozila in potrdi iskanje s povečevalnim
steklom. Vozila dodeli s klikom na puščico v desno na kamion ter najavo shrani (slika 6). Pogoj
uvoza vozil v sistem je izdelana dispozicija. V nasprotnem primeru vozila sistem VBS ne prepozna.
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Slika 6: Urejanje najave drugi del
4. Zaključek najave
Ko status najave preide v status »Booked« pomeni, da je najava zaključena in kamion lahko vstopi v
pristanišče, v kolikor ima izpolnjene vse pogoje (potrjen termin najave vstopa, prihod v dogovorjenem
terminu, veljavna dovolilnica voznika (letna ali enkratna) in plačilo cestne pristojbine - predplačniški ali
enkratni nakup. Termin vstopa (»slot«) posameznega kamiona je 6 ur, z možnostjo vstopa 2 ure pred
določenim terminom oziroma dve uri po določenem terminu (skupaj 10 ur) -> »Buffer cona«. V primeru,
da kamion ne bo uspel vstopiti v določenem terminu je potrebno najavo stornirati in izdelati novo
najavo.
Pomembno je vedeti, da mora najavo kamiona za naklad vozil obvezno izdelati špediter, najavo kamiona
za razklad vozil lahko opravi tudi prevoznik.
5. Dodatne možnosti
Prevoznik lahko ob prejetih dveh najavah različnih špediterjev za razklad in naklad vozil v istem dnevu,
uporabi opcijo »Združi« (»Merge«) , ki združi dve najavi v eno (slika 7).
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Slika 7: Združevanje dveh najav
Zavihek »Events« oz. »Dogodki«, ponuja prevozniku pregled nad vstopom in izhodom kamiona iz
pristanišča, torej kdaj je vstopil/izstopil, na katerem vhodu.

Slika 8: Pregled vstopa in izstopa kamiona
6. NAJAVA ZA RAZKLAD AVTOMOBILOV
Za razklad avtomobilov ni potrebno planiranja na terminalu avtomobilov (TA). Pogoj, da lahko
ustvarite najavo v VBS pa je pripravljen skladiščni dokument (DVH) s strani špediterja.
Najavo za razklad avtomobilov lahko ustvari špediter ALI prevoznik po naslednjem postopku (slika 9):
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Slika 9: Najava za razklad avtomobilov
Pri ustvarjanju najave za razklad avtomobilov kliknete ikono »Najave – Avti« -> »Izdelaj najavo za avte«
(»Bookings – Car« -> »Create car booking«). Odpre se vam okno v katerem vnesete potrebne podatke.
Vpišete VIN enega avtomobila ali DVH (Service request) in kliknete iskanje (tipka enter). Izpišejo se vam
vsi avtomobili po enaki dispoziciji. Nato kliknete na eno izmed pušic, ki se prikažejo na koncu vsakega
avtomobila (tako prenesete vse avtomobile v najavo). Preden zaključite najavo morate izbrati še
predviden termin vstopa (Date from), prevoznika (Haulier), voznika (Driver) in registrske številke
kamiona ter prikolice (Truck and Trailer plate). Ko so vsi podatki izpolnjeni s klikom na »Shrani« (»Save«)
najavo zaključite.
Najava je ustrezno zaključena pod statusom »Booked«.
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Prikaz statusnega procesa posamezne najave:
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