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KONT . SİPARİŞ   - Siparişler   siparişler görüntülenir.  

 

Siparişler kısmına basıldığında açılan ilk ekranda açık olan bookingler görüntülenir. Hat ve hizmet tipi seçilip 

listele seçeneği ile açık olan tüm bookingler görüntülenir. 

Sadece açık olan siparişlere bakılması istenilirse sipariş durumundan istenilen alan seçilir.  

 



Konteyner Listesine tıklandığında istif görüntüleri ve listelere sipariş açmadan bakılabilir. 

 

Yeni bir sipariş yaratmak için ; 

 

 Butonuna basılır. Açılan ekrana ilgili bilgiler girilir.  

 

Hizmet Tipi boş çıkışsa dönüş deposu liman ve dönüş tipi dolu seçilirse sistem otomatik olarak dolu giriş 
booking’ini açmaktadır.  
Döneceği Depoyu diğer seçerseniz dolu giriş booking açılmaz.   
Dönüş Tipi boş seçilirse sistem boş giriş booking açar.  



 

Açılacak bookinge konteyner eklemek için Konteyner Seç butonuna basılır.  

Boş konteyner deposu seçilir. 

 

Renkler ve anlamları aşağıdadır. 

 



 

Hücrelerden konteynerler seçilir.  

Listeyi gönder ile konteynerler bookinge eklenmiş olur. 

İstifte olmayan konteynerler konteyner listesinden görüntülenebilir.  

Konteyner ın döneceği depo liman ve konteyner dolu olarak limana gelecek ise tahliye limanı, ambalaj cinsi ve 

malzeme bilgisi alanları zorunlu olarak doldurulmalıdır. 

 

Stoktan konteyner girilmeyecek ve listeye yazılacaksa  

 

Yeniye basılır. Alan aktif olur giriş yapıldıktan sonra aynı sütunda solda güncelleye basılarak eklenmiş olur.  

 



Stokta olmayan konteynerları toplu girmek istiyorsak; 

  Bastığınızda Excel sayfası boş olarak açılır 

 

İlgili alanları doldurunuz .  

 

 Seçip üst sütun başlığına geldiğinizde mause okunuz + olur tutup mause unuzla aşağıda açılan ekran içine 

sürükleyip bırakabilirsiniz.  

 Bastığınızda aşağıdaki ekran açılır.  

 Açılan ekrana exceldeki bilgiler yukarıda anlatıldığı gibi kopyalanarak 

bırakılır ve listeye ekle denilir.   

İlgili konteyner bookinge eklenmiş olur ve kaydedilir.  

 

 

 

 



Diğer hizmet tipleri ile ilgili bookingler aynı yöntemlerle açılır.  

Notlar :  

 Çıkış bookinglerinde döneceği depo ve dönüş tipi seçilirse sistem ona uygun giriş bookingini oluşturur. 

Örnek: boş çıkış dönüş deposu: liman dönüş tipi dolu ise sistem dolu giriş liman bookingini açar.  

 Reefer ve imco gibi özellikli girişlerde bazı alanlar zorunludur doldurulması gerekmektedir.  

İyi çalışmalar  

 

 

 

 


