Microsoft Dynamics NAV

Memnon Apport Frakthantering
Enkel manual kring frakthantering för slutanvändare i Microsoft Dynamics NAV (fd Navision).
Transportmodulen, NAV AddOn Granul Nr 12040910, används av de företag som har integrerat sitt
affärssystem med Memnon Apport transportadministrationssystem (TA system). Modulen stöder
bokning och leverans av gods och postpaket för de flesta speditörer inklusive fraktetiketter, farligt
gods, mottagarfrakt, avisering, kollispårning mm. direkt från tex försäljningsorder, utleverans,
returorder eller inköp.
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Det är min förhoppning att du har nytta av den erfarenhet som ligger bakom dessa skrivna ord och infogade bilder för att på
så vis minska din egen arbetsbörda och slippa trampa på onödiga minor. Ökad kunskap ger dig möjlighet att bidra till högre
lönsamhet och kvalitet för ditt företag.
Hör gärna av dig och berätta om denna manual har varit en hjälp på vägen.
Mvh,
Joakim Hansson

Navisionaire
Strömstarevägen 39
434 95 Kungsbacka

Mångfaldigande av innehållet i detta material, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan medgivande
av Navisionaire.
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Inledning
Istället för att använda ett fraktprogram separat så vinner man mycket på att integrera
frakthanteringen med sitt affärssystem. På försäljningsordern hämtar man in kund och aktuell
leveransadress (inklusive definierad speditör, speditörstjänst, leveransvillkor osv från
kundkort/leveransadresskort). Artiklarna som hämtas in på orderraderna har bruttovikt med sig från
artikelkortet. Systemet vet om det är farligt gods artiklar eller inte. När varorna har packats inför
bokföring av utleverans och utskrift av följesedel så vet vi också antal kolli och pallar. Dvs all
information som behövs för att skapa fraktetiketter och boka hämtning av respektive speditör.
Givetvis är funktionaliteten flexibel eftersom det ofta uppstår specialscenarion som tex sista
delleverans som kanske skall skickas express eller per post istället för ordinarie lastbil. Om man inte
har en försäljnings- eller inköpsorder så kan fraktetiketter skapas och beställning skickas från både
kund- och leverantörskort på ungefär samma sätt som nedan.
Notera att detta är en guide i användarflödet. Uppgifter som behövs på kundkort, artikelkort,
leverantörskort, speditör, administrativa inställningar eller i Memnon webportal inklusive
tilläggstjänster som SMS-tjänster mm tas inte upp i denna manual.

Skapa försäljningsorder
Beroende på ert hanteringsflöde kring order, plock, pack och leveranser så kan frakthanteringen
skötas från flera olika fönster i NAV. Se sista avsnittet i denna manual för alternativa formulär för
sändning av gods. Nedan exempel sker via en vanlig försäljningsorder. Skapa din order på vanligt vis.
Kontrollera leveransinformation på fliken Leverans och notera att du här kan ändra på specifik order
om den skall skickas på annat sätt.
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Skapa sändning
Detta moment görs oftast efter plock och packning, precis innan du bokför utleverans. Kontrollera att
”Antal att utleverera” på artikelraderna stämmer och tryck på knappen Funktion – Skapa sändning.

Ett nytt fönster öppnas med sändningsinformation. Det mesta är ändringsbart både i huvudet och på
raderna för att du skall kunna ange korrekt information om sändningen som skall hämtas av
speditören. Ju mer information som kommer från kund, artikel, speditör osv, desto mindre stansning
krävs av slutanvändaren. Ange och kontrollera antal kolli, pallar och kollislag mm innan du bokar
hämtning.
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Boka och skriv ut fraktetikett
När all sändningsinformation är ifylld så tryck Boka & Skriv ut (F11). Nu går en hämtningsorder iväg
till speditören och fraktetiketter skrivs ut. Klart!

www.navisionaire.se

5

Microsoft Dynamics NAV
Extra funktionalitet i ovan fönster:
Du kan också välja Tryck på knappen Funktion för ytterligare möjligheter att boka utan att skriva ut
eller få upp en lista på alla sändningar från samma order. Notera att du via den listan kan öppna
Fullständigt sändningsformulär med all tänkbar information om sändningen.
Utöver lista och bokning i ovan fönster finns också möjlighet att spara etikett och fraktdokument som
pdf (funktionalitet om man behöver skicka etikett till kund för returer eller liknande).
Under Skriv ut knappen kan du få ut nedan fraktdokument.

Notering: Vid bokning så kan du få diverse felmeddelanden. Dessa kommer från Memnon och berör
tex vikter, storlekar, kundnr mm enligt de kriterier som gäller för olika tjänster. Läs igenom sakta och
åtgärda innan du kan skicka bokning från ditt sändningsformulär.

Hantering vid fel i sändning
Du kan alltid skapa en ny sändning från din order om något har blivit helt fel. Om beställning har
skickats till speditören kan fortfarande en ny sändning skapas, men kontakta då speditören ifråga
eftersom dubbla hämtningar beställts. Har du redan hunnit leverera och fakturera ordern ifråga så
kan du istället skapa sändning från kundkortet.
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Spåra sändning
När du har skickat iväg bokning för din sändning så infogas ett Sändningsnummer på din order (i
orderhuvudet på fliken Memnon). Om du ställer dig på ett nr och trycker på en av de små rutorna
(Assistbutton, drilldown respektive lookup) får du olika information om sändningen.

Assistbutton - Röda pilen ovan: Leveransstatus webbsida (tilläggstjänst Memnon)
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Drilldown - Gula pilen ovan: Sändningsfönstret (notera Bokningsdatum & Sändningsnummer)

Lookup - Svarta pilen ovan: Leveransstatus NAV fönster
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Fönster där du kan skapa sändning av gods











Kund
Leverantör
Försäljningsorder
Faktura (ej bokförd, både försäljning & inköp)
Kreditnota (ej bokförd, både försäljning & inköp)
Inköpsorder
Lagerställe
Överföringsorder
Returorder (försäljning & inköp)
Dist.lager utleverans & Lagerplock

Fönster med endast sändningshistorik







Bokförd in-/utleverans
Bokförd faktura/kredit (försäljning och inköp)
Bokförd överföringsutleverans
Bokförd retur in/utleverans
Dist.lager bokförd utleverans
Bokförd lagerplockning
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