How-to-digital vooraanmelden

How-to-digitaal vooraanmelden middels eLink

Expediteur / Vervoerder| 8: Hoe kan ik een chauffeur unlinken

U wilt een eLink rit plannen / preannouncen maar een chauffeur is nog gekoppeld aan een openstaande eLink rit omdat deze niet goed is afgesloten. Om gebruik te maken van deze chauffeur in een
nieuwe eLink Trip dient de chauffeur te worden ge-unlinked. Dit stappenplan legt u uit hoe u een chauffeur kan unlinken. Zie ook voor een aantal tips om de situatie te voorkomen links onderaan
Is de chauffeur nog onderweg met de (vorige) eLink rit, en bijvoorbeeld nog aanwezig op
het terrein van de afhandelaar?

Nee

a

Ja

b

Zorg dat deze chauffeur zijn rit eerst afmaakt.
Plan daarna de volgende visit en trip via How-to 1: Hoe maak ik een
eLink Visit & How-to 2: Hoe maak ik een eLink Trip

1. Kies voor ‘Unlink Driver’ (a) of selecteer bij een Trip het potlood naast de trip (b) en kies
daarna op ‘Unlink’ (c)

d

2. Kies voor ‘Get Data’ of ‘Manual Card’ om de juiste chauffeur te selecteren (d)
c

3. Kies voor ‘Select all’ om alle open visits en trips van de chauffeur te unlinken (e). Als
alternatief kan ook worden gekozen om een specifieke trip (f) of (g) visit te unlinken van de
chauffeur
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De chauffeur wordt geunlinked. De chauffeur is te gebruiken voor (een) nieuw(e)
visit(s) en trip(s). Doe dit via How-to 1: Hoe maak ik een eLink Visit & How-to 2: Hoe
maak ik een eLink Trip
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Belangrijke tips om te voorkomen dat chauffeurs handmatig moeten worden unlinked*:
1. Zorg dat de chauffeur de ACNpas swiped bij het uitrijden bij de afhandelaar (gate out)
2. Gebruik de digitale handshake waar dat kan.
Beide methoden zorgen ervoor dat de rit automatisch wordt afgesloten.
*Naast de genoemde opties worden oude visits en trips dagelijks opgeschoond

Wijzigingen voorbehouden. Voor meer informatie neem contact op met
Cargonaut via helpdesk@cargonaut.nl of kijk op www.cargonaut.nl/eLink

