GLC – Göteborgs Lastbilcentral – vi utvecklar våra tjänster.
Vi erbjuder dig som kund spårbarhet av sändningar, digitala kvittenser, STE Transportetiketter samt effektivare
bokningsförfarande i vår kundportal.
I vår kundportal kan ni redan idag göra era bokningar och se status samt historik.

GLC – Fraktsedel, transportetikett (STE)
Varje transportuppdrag som GLC utför baseras på den transportinstruktion du som kund lämnar. För att vi ska kunna
hålla våra löften om leveranstid och effektivitet måste basinformationen för respektive uppdrag vara korrekt och
tillgänglig när transporten påbörjas.
Fraktsedel i kombination med elektroniskt överförd transportinstruktion är avsändarens instruktion till
transportföretaget och används som registreringsunderlag för transportinformation och fraktdebitering. Varje kolli
ska vara märkt med godkänd transportetikett (STE).
Godkända versioner av fraktsedel är 004 och 005 eller laserprintade och godkända av oss.
För GLC gäller att STE ska användas som adresslapp för märkning av gods och att traditionell fraktsedel skall utfärdas
enligt gällande transportvillkor.
En godkänd fraktsedel och transportetikett (STE) innehåller följande information:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avsändare – den person eller företag som skickar varan, mottagare samt adress, postnummer samt postort
Mottagare – den person eller företag som ska mottaga varan, mottagare samt adress, postnummer samt
postort
Telefonnummer till mottagaren
Typ av vara – eller kollislag samt antal
Bruttovikt
För tempererat gods ska det framgå kylt, fryst eller torrgods
Utskriftsdatum
Fraktsedelsnummer
Specifik leveransanvisning, debiteras som tilläggstjänst
(Efter överenskommelse i SOP (Standard Operating Procedure) eller annan skriven överenskommelse))

Se exempel nedan
Transportetikett (STE).

Fraktsedel

Bokningsrutiner
• GLC samarbetar med nShift (fd Unifaun), du bokar antingen din sändning via vår kundportal alternativt via en
integration från ert affärssystem till nShift.
Kontakta oss gärna med funderingar och förslag på en integration som passar er bäst.

Kundportalen
• Portalen används till att boka sändningar direkt webbaserat.
Denna funktion är kostnadsfri för dig som kund, GLC står för hela kostnaden
Genom att exportera en adressfil från ert affärssystem kan man enkelt ladda upp ert adressregister och via
att slå de två första bokstäverna i namnet kommer kundens namn upp och ni väljer i en lista er mottagare
och adress mm fylls i automatiskt.
När ni bokar i Kundportalen får ni tillgång till nShifts godkända fraktdokument.
•

I kundportalen kan ni även se status på sändningar och sändningshistorik

Integration
• Via en integration bokar ni direkt i ert affärssystem
En fil skickas via ert affärssystem till nShift
Integration bygger på att ni gör en uppgift en gång
Varje affärssystem är olika och det är svårt att beskriva hur funktionerna och statusuppdateringar
presenteras
Vid varje integration behöver även en transportbrygga skapas emellan ert affärssystem och nShift.
Transportbryggan står en 3:e part för och ni behöver vara tydliga med att ni ska skapa en integration till
nShift.
Integrationen och transportbryggan bekostas av er som kund

Att göra för er som kund
Besluta om ni vill boka i vår kostnadsfria kundportal eller bekosta en integration till nShift
Kostnaden för er som kund är den eventuella integrationen
Resterade kostnader står GLC för
Det som ni som kund får som mervärde
•
•
•
•
•
•

Spårbara sändningar
Digitala kvittenser
Godkända fraktdokument
Tydlig uppmärkning på godset
Effektivare bokningsförfarande
Ett bättre erbjudande till era kunder

GLC är givetvis med i hela integrationen, vi handleder och utbildar, medverkar i dialogen med nShift

