NCC Lossningskalender
Användarguide externa
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Kom igång med NCC Lossningskalender
Nyttan i projektet

Kom igång

Ett enkelt verktyg som förenklar samordning av
lossningstider, lossningszoner och
mottagningsresurser samt underlättar kommunikation
och informationsdelning

• Kalendern öppnas från PC/smartphone/surfplatta
via länken: https://deliverycalendar.ncc.com/

Vad det är

• Beställ TV paket via Service Portal för visning på
TV skärmar i bodar

• Ett digital verktyg för att visualisera och samordna
lossningstillfällen med alla projektdeltagare, för att
säkerställa lossningszon och mottagningsresurs och
fördela ut dessa över tiden
• Förenklar delning av APD planer och
Logistikanvisningar med alla parter
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• Tillgänglig via NCC Projektportal, nya användare
får mailinbjudan (externa kan begränsas till att
enbart nå Lossningskalendern)

• Teknisk support kontakta Service Desk,
förbättringsförslag maila dcsupport@ncc.se
• Mer info externa https://www.ncc.se/forleverantorer/ncc-lossningskalender/
• Mer info NCC/interna NCC Lossningskalender
(sharepoint.com)

Funktioner – översikt
Bokningar
• Boka lossningstillfälle, lossningszon
(färg enl. APD plan) och
mottagningsresurser med förare
• Skriv extra instruktioner, visas med (!)
• Dela dokument i bokningar
• Länka till en karta med exakta
koordinater för lossning
• Lägg in återkommande bokningar
(samordnade leveranser grossister)
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Bekräftelser och aviseringar
•
•
•

Logistikansvarig/Platsledning kan
bekräfta bokningar och få extra
aviseringar om andras bokningar
Få aviseringar om bekräftade/ändrade
bokningar du är delaktig i
Förare av mottagningsresurser (alt.
inbärare) kan acceptera/avböja
bokningsförfrågningar

Informationsdelning
•
•
•
•
•
•

Tillgänglig för alla via TV skärmar
Ta del av statistik kring bokningar
Ta del av yttre-/inre APD-planer
(bläddra mellan flera i kalendervyn)
Dela Logistikanvisningar och
Köranvisningar
Dela gemensamma Notiser
Dela information med närliggande
projekt, dela kalender dvs.
mottagningsresurser eller
lossningszoner.

Om kalendervyn
Meny med
projektinställningar

Klicka på NCC
Lossningskalender för att
komma till startsidan/hem

Projektväljaren

Filtrera bland bokningar
eller exportera bokningar
till Excel för att följa upp.

Högerklicka i blå fältet, för
att välja skapa genväg till
skrivbordet

Support
och guider

Växla till
fullskärm

APD-planen visar
lossningszoner (färg)
och resurser
(symboler), grindar,
infartsväg m.m.
Klicka för förstoring.
Bläddra via pilarna
om det finns fler ADP
planer

Bekräftad obekräftad
bokning visas med
heldragen eller
streckad linje
Logistikanvisningar,
Köranvisningar etc.
Projektledningens
notiser till deltagarna
kan visas här
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Skapa en bokning

Markera tidsintervall för att skapa ny bokning
Fyll i vad och företag samt mängd och
slutdestination (obl.) Ju mer info ju
bättre mottagande
Justera start- och sluttid. Fyll i om
återkommande leverans.

Välj grind, lossningszon samt en eller
flera mottagningsresurser enl. APDplanen. Resursförare aviseras via
sms/mail först när bokningen blir
bekräftad och kan få förfrågning om att
acceptera/avböja bokningsförfrågan.

Skapare av bokning går inte att ändra.
De som har behörighet att bekräfta kan
bekräfta/avslå en bokningsförfrågan.
Ändra Leveransansvarig och adress
(förvald i PP) vid behov.
Ändra kartposition vid behov, klistra in
från hitta.se (förvald rev. i inställningar)
Ange valfri Instruktionstext som visas
med (!) i bokning
Bifoga dokument vid behov.

Ändra, bekräfta eller avslå en bokning

Behörigheter hanteras i inställningarna

Öppna en
bokning för att
ändra/bekräfta

Avslå [X] eller
Bekräfta [V] om
du har behörighet

Ändra en
bokning

Ändringar och
bekräftelser aviseras via
mail/SMS ut till berörda
En förare som är kopplad till en
mottagningsresurs kan få
behörighet att acceptera/avböja en
bokningsförfrågan.
Öppna då länken ”svara på
bokningsförfrågan” för att
Acceptera eller Avböja medverkan
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