INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU
OPERACYJNEGO NAVIS
DLA AGENCJI CELNEJ

Instrukcja obsługi systemu operacyjnego NAVIS
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Logowanie do systemu

Po zalogowaniu dostępne są następujące zakładki:

File – zmiana hasła dostępu do systemu oraz wyszukiwanie pojedynczego kontenera;
Unit – wyszukanie pojedynczego kontenera, lista wszystkich kontenerów zwolnionych na daną Spedycję, podręczna
lista kontenerów oraz konosamenty;
Windows – zarządzanie zakładkami.

2
2.1

Hasło
Zmiana hasła

W celu zmiany hasła należy wybrać z zakładki File opcję User Preferences.

A następnie w oknie Edit User Preferences w zakładce Security zmienić hasło.
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Po uzupełnieniu wymaganych pól należy kliknąć Save.

2.2

Odzyskanie hasła

Po otworzeniu okna startowego do logowania należy wybrać opcję Forgot Password.

Następnie w polu Username należy wprowadzić login z zachowaniem odpowiedniej wielkości znaków i kliknąć opcję
Reset Password, jak niżej.

Po wykonaniu powyższych czynności na Państwa adres mailowy zostanie wysłana automatyczna wiadomość z
wygenerowanym nowym hasłem. Warto również zweryfikować, czy wiadomość nie została przekierowana do
Spamu.
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Lista kontenerów i ładunków – Units

Opcja ta umożliwia wyświetlenie listy wszystkich kontenerów i ładunków zwolnionych na daną Agencję Celną.
Krok 1
Z zakładki Unit wybieramy opcję Units.

Krok 2
Dostępne są tutaj następujące informacje: data wejścia i wyjścia kontenera/ładunku, plomba, status, numer
odprawy celnej bądź rodzaj zatrzymania celnego, numer DSK oraz wiele innych.

Kolejność kolumn można dowolnie układać przeciągając je lewym przyciskiem myszy. Dodatkowo listę można
posortować rosnąco lub malejąco klikając lewym przyciskiem myszy na nazwę wybranej kolumny.
W tej zakładce, po podwójnym kliknięciu na wybraną pozycję, dostępna jest Karta Kontenera.
Istnieje tutaj także możliwość wybrania opcji UNITS YARD, która pozwala na wyświetlenie kontenerów znajdujących
się na placu.
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Zwolnienie kontenera na daną Agencję Celną

Agencja Celna we własnym zakresie może przypisać się tylko do kontenera importowego za pomocą numeru PIN.
W eksporcie lub w przypadku drobnicy zwolnienie karty kontenera/karty drobnicy musi zostać wykonane przez
Spedytora. Opcja przypisania karty kontenera przez Spedytora istnieje także w imporcie.
Dopiero po zwolnieniu na daną Agencję Celną karty kontenera/karty drobnicy istnieje możliwość wprowadzenia
numeru odprawy celnej.
Krok 1
Z zakładki Unit wybieramy opcję Units.

Krok 2
Klikamy na ikonę Actions i wybieramy opcję Validate PIN for Self Assignment.

Krok 3
W oknie Add Validate Pin Number należy wprowadzić numer kontenera w polu Unit Nbr, w oknie Agent PIN - PIN

Po uzupełnieniu wymaganych pól należy kliknąć Save.
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Krok 4
Po wykonaniu powyższych czynności, aby kontener był widoczny na liście Units, należy kliknąć na ikonę dwóch
strzałek oznaczonych w poniższym oknie na czerwono.

Karta kontenera jest dostępna po dwukrotnym kliknięciu na daną pozycję na liście Units lub po wpisaniu numeru
kontenera w zakładce Unit, w opcji Find One Unit (punkt 3).

5

Karta Kontenera

Karta Kontenera pozwala użytkownikowi systemu sprawdzić wszystkie dane dotyczące kontenera. Zawiera
informacje takie jak: data wejścia i wyjścia kontenera, wagę, plombę, status, DSK bądź rodzaj zatrzymania celnego
oraz wiele innych. Karta Kontenera jest widoczna tylko, gdy kontener jest zwolniony na daną Agencję Celną.
W celu odnalezienia Karty Kontenera należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją.
Krok 1
Z zakładki Unit wybieramy opcję Find One Unit.

- lub dwukrotnie klikamy na daną pozycję na liście Units.
Krok 2
Otwiera nam się okno do wyszukiwania danego kontenera. W polu Full number of digits należy podać jego numer i
kliknąć OK.

Krok 3
Otwiera nam się karta kontenera podzielona na sekcje:
Container – numer kontenera, typ ISO, symbol występowania uszkodzenia;
Status – pełny/pusty, operator, waga;
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Transit – kategoria (eksport, import, storage), port wyładunku, podróż, data wejścia i wyjścia kontenera;

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, należy kliknąć na ikonę zielonej strzałki oznaczonej w powyższym
oknie na czerwono znajdującej się w lewym dolnym rogu karty kontenera.
Po kliknięciu na ikonę zielonej strzałki rozwija się lista szczegółowych informacji dotyczących kontenera:
All Equipment – numer kontenera, typ ISO, stopień uszkodzenia;
Contents – opis towaru, waga netto, szczegóły dotyczące ładunków niebezpiecznych i ponadgabarytowych;
Damages – rodzaj, miejsce i stopień uszkodzenia (Minor – lekkie, Major – poważne);
Data Sources – źródło pochodzenia informacji w systemie;
History Move – historia kontenera
Holds/Perms – stopki nałożone na kontener, które dzielą się na Holds i Permissions;
Itinerary – wewnętrzna informacja operacyjna;
Primary Equip. – plomby oraz ogólne informacje o kontenerze;
Poniżej przykładowy widok karty kontenera.

W zakładce Holds/Perms jest przedstawiony status wszystkich stopek.
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Poniżej opis stopek Holds i Permissions:

Nazwa stopki

Opis
Holds

Customs Export Hold
Customs Import Hold
IGDR Hold / IZRX Hold
SL Hold (Shipping Line Hold)
Terminal Hold
Tranzyt Karnet Tir
CFS Appointment
DGD Hold

Stosowana w eksporcie przez UC
Stosowana w imporcie przez UC
Stosowana przez IGDR / IZRX
Stosowana przez Linię Żeglugową
Stosowana przez Terminal
Stosowana przez UC
Stosowana przez CFS
Stosowana przez Terminal w eksporcie dla
kontenerów z ładunkiem niebezpiecznym
Stosowana przez Terminal w eksporcie dla
kontenerów z ładunkiem niebezpiecznym w przypadku
wykrycia rozbieżności dotyczącej naklejek
Stosowana w eksporcie w przypadku stwierdzenia
braku plomby butelkowej High Security
Stosowana przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
Stosowana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Roślin i Nasiennictwa
Stosowana przez Wojewódzki Inspektorat Jakości
Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych

Placards Mismatch

Seal Missing Hold
Sanepid Hold
WIORIN Hold
WIJHARS Hold

Permissions
Customs Import Permission
Line Import Permission

!Empty Permission
Unit _Vgm_Load_Permission

Nakładana systemowo na wszystkie kontenery
importowe
Nakładana systemowo na wszystkie kontenery
importowe, które nie zostały zwolnione przez Linię
Żeglugową; zwolnienie następuje z chwilą otrzymania
przez terminal PINu od Linii Żeglugowej
Nakładana systemowo na wszystkie puste kontenery
Zgodnie z Konwencją SOLAS dla wszystkich
kontenerów w eksporcie wymagana jest waga VGM

Poniżej wyjaśnienie statusu poszczególnych stopek:


Permissions – nakładane automatycznie przez system:
Required – wymagane jest zdjęcie stopki
Granted – stopka jest zdjęta
Cancelled – anulowanie stopki o statusie Granted



Holds – nakładane manualnie na podstawie indywidualnych potrzeb:
Active – wymagane jest zdjęcie stopki
Released – stopka jest zdjęta
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Wprowadzenie numeru odprawy celnej i usuwanie stopki celnej

W przypadku kontenerów w imporcie należy wprowadzić numer odprawy celnej i usunąć stopkę. W przypadku
kontenerów w eksporcie należy tylko wprowadzić numer odprawy celnej.

6.1

Wprowadzanie numeru odprawy celnej

Numer odprawy celnej może być przypisany zbiorowo do grupy kontenerów lub do pojedynczego kontenera.
Schemat postępowania jest identyczny w obydwu przypadkach i został przedstawiony poniżej.
Krok 1
Z zakładki Unit wybieramy opcję Units. Następnie na liście Units należy zaznaczyć kontener/grupę kontenerów, do
których chcemy dodać numer odprawy celnej i wybrać opcję Update CEN Customs Agency.

Krok 2
Po wybraniu opcji Update CEN Customs Agency wyświetli nam się okno jak poniżej, w którym należy wprowadzić
numer odprawy celnej i zatwierdzić przyciskiem Save.

6.2

Zdejmowanie stopki celnej

Stopka celna może być zdjęta z pojedynczego kontenera lub grupy kontenerów.
Krok 1
Z zakładki Unit wybieramy opcję Units. Następnie wybieramy interesujący nas kontener/grupę kontenerów i za
pomocą prawego przycisku myszy wchodzimy w opcję Update → Holds/Permissions.
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Krok 2
Po wybraniu wyżej wymienionej opcji wyświetli nam się okno jak poniżej, gdzie kolejno należy w polu Actions wybrać
Grant Permission oraz w polu Hold/Permissions - CUSTOMS IMPORT PERMISSION (Customs Import Permissions) i
zapisać za pomocą przycisku OK.

Tę samą czynność można wykonać również z poziomu Karty Kontenera poprzez wybranie opcji Actions → Update
→ Holds/Permissions. Następnie należy postępować zgodnie z powyższą instrukcją (Krok 4).

Po wykonaniu powyższych czynności z karty kontenera zostanie zdjęta stopka celna.
Poprawność wykonania można sprawdzić w zakładce Units po odświeżeniu widoku zgodnie z poniższym.
W zakładce Units w kolumnie:
CEN Number – widoczny jest numer odprawy celnej;
Unit Impedimetns – nie wyświetla się stopka (jest jednoznaczne z jej zdjęciem);
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Ponadto zdjęcie stopki można sprawdzić w Karcie Kontenera w zakładce Holds/Perms. Zmiana statusu stopki z
ACTIVE na GRANTED oznacza prawidłowe odprawienie kontenera. Poniżej przykładowy widok Karty Kontenera z
nieaktywną stopką celną (status GRANTED).

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny:
customerservice@dctgdansk.com
58 737 63 18
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