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Możliwości TVA – do czasu rozpoczęcia slotu

DOZWOLONE NIEDOZWOLONE

✔ Tworzenie awizacji X Zmiana kontenerów w istniejącej awizacji

✔ Zmiana kierowcy

✔ Dodanie numeru plomby

✔ Anulowanie awizacji

✔ Zmiana daty i godziny

✔ Zmiana ciężarówki i/lub naczepy

✔ Dodanie kontenerów do istniejącej awizacji
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Możliwości TVA – w trakcie trwania slotu

!!! Nie dotyczy tolerancji po slocie !!!
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DOZWOLONE NIEDOZWOLONE

✔ Tworzenie awizacji X Zmiana kontenerów w istniejącej awizacji

✔ Zmiana kierowcy X Anulowanie rezerwacji

DOZWOLONE NIEDOZWOLONE

✔ Tworzenie awizacji X Zmiana kontenerów w istniejącej awizacji

✔ Zmiana kierowcy X Anulowanie awizacji

✔ Dodanie numeru plomby X Zmiana daty i godziny

X Zmiana ciężarówki i/lub naczepy

X Dodanie kontenerów do istniejącej awizacji



e.Brama – Ułatwienia Systemowe 

Jakie ułatwienia wprowadzimy 21 października 2018?

Zmodyfikowany wykres awizacji

Podgląd wykorzystania przedziałów czasowych „Time slots”

Wyszukiwarka awizacji po numerze kontenera

Nowa kolumna – nr kontenera

Możliwość zgłaszania błędów poprzez system

Przycisk „Odśwież” w funkcji tworzenia awizacji

Wprowadzanie wielu zadań jednocześnie

W odpowiedzi na Państwa zgłoszenia, z dniem 21 października 2018 wprowadzimy także szereg usprawnień

do systemu e.Brama.

Zapraszamy do zapoznania się z opisem poszczególnych rozwiązań. Mamy nadzieję, że nowe funkcjonalności

ułatwią Państwu pracę z systemem.
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Zmodyfikowany Wykres – 3 Zakresy Czasowe

W celu łatwiejszego monitorowania historycznych awizacji, na stronie głównej systemu e.Brama, zmodyfikowaliśmy

wykres awizacji. Rozdzieliliśmy wyniki na 3 Zakresy Czasowe – wykres może pokazać ostatnie 7, 30 i 90 dni

aktywności w systemie. Dodatkowo, ulepszyliśmy sposób pobierania danych do wykresu, tak by generował się

łatwiej i szybciej niż dotychczas.
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Podgląd Wykorzystania „Time Slots”

W odpowiedzi na Państwa zapotrzebowanie, na stronie startowej systemu e.Brama umieściliśmy

Podgląd Wykorzystania Przedziałów Czasowych („Time Slots”).
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Wyszukiwarka Awizacji po Numerze Kontenera

Po aktualizacji, system e.Brama umożliwi również Odnajdywanie Awizacji po Numerze Kontenera.

Aby odnaleźć daną awizację, należy w polu wyszukiwania wpisać numer kontenera. Następnie, w rezultatach

wyszukiwania pokaże się awizacja, do której został przypisany zadany kontener.

8



Nowa Kolumna – Nr Kontenera

W tabeli Awizacje pojedyncze kolumny Kontener 1, Kontener 2 zostaną zamienione na kolumnę o nazwie

Nr Kontenera. Dzięki temu rozwiązaniu możliwy będzie podgląd wszystkich kontenerów przypisanych do danej

awizacji.
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Możliwość Zgłaszania Błędów Systemu e.Brama

Nowa wersja e.Bramy umożliwi Państwu także zgłaszanie błędów

i nieprawidłowości bezpośrednio poprzez system. W pasku Profil została dodana

funkcjonalność raportowania błędów. Klikając na przycisk Zgłoś Błąd będą Państwo

mogli wygenerować wiadomość do obsługi e.Bramy. W zgłoszeniu należy określić typ

błędu, krótko opisać problem, określić kiedy on wystąpił oraz przekazać dane kontaktowe

do osoby zgłaszającej.
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Przycisk ODŚWIEŻ 

Kolejną z nowych funkcjonalności systemu będzie Przycisk Odświeżania Tabeli Przedziałów Czasowych

(„Time Slots”), znajdujący się w funkcji tworzenia awizacji. Należy go użyć w celu uzyskania informacji na

temat bieżącego statusu wykorzystania slotów czasowych.

PRZYCISK ODŚWIEŻ
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Dodawanie Wielu Zadań Jednocześnie

System e.Brama przewiduje także możliwość dodawania wielu zadań jednocześnie. Aby skorzystać z tej funkcji

należy użyć przycisku Dodaj Wiele Zadań i wypełnić pole tekstowe zgodnie z wymaganą kolejnością: typ transakcji,

nr kontenera, PIN, booking, ISO kontenera.
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Przypisywanie plomb do awizacji

Z dniem 21 października 2018r. w DCT Gdańsk wprowadzamy możliwość wpisywania plomb w systemie e.Brama. 

Co jest ważne?

Wpisywanie numerów plomb będzie obowiązkowe najpóźniej

do 30 min przed rozpoczęciem danego slotu od 02.01.2019r.

Dlaczego wprowadzamy te zmiany?

Dążymy do zwiększenia przepustowości kompleksu

bramowego oraz skrócenia czasu obsługi kierowców na

terminalu
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Szanowni Państwo,

Dołożyliśmy wszelkich starań, żeby stworzyć system wcześniejszej awizacji samochodów ciężarowych e.Brama, który 

ułatwi Państwu planowanie procesów logistycznych.

Po licznych konsultacjach, zgłoszeniach i analizie wyników ankiety dotyczącej systemu e.Brama, wyszczególniliśmy

niedoskonałości systemu, które wymagały dopracowania.

Wierzymy, że zaproponowane przez DCT rozwiązania przyczynią się do oczekiwanych przez Państwa rezultatów,

a długofalowe korzyści spowodują, że praca z e.Bramą będzie bardziej przyjazna i skuteczna.

W najbliższej przyszłości wspólnie z Państwem osiągniemy poniższe cele:

Zwiększenie dostępności time slotów

Ograniczenie możliwości tworzenia „sztucznych awizacji”

Optymalizacja wykorzystania slotów

Stworzenie bardziej przejrzystego systemu

Liczymy na współpracę.

Zespół DCT Gdańsk

14 Podsumowanie


