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DOWIEDZ SIĘ, JAK PORUSZAĆ SIĘ
PO PORTALU PRZEWOŹNIKA!
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Opatentowany portal przewoźników sennder umożliwia Tobie, naszemu zaufanemu 
partnerowi, znajdowanie ładunków i zarządzanie nimi w jednym miejscu.
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SENNDER
POTRAL PRZEWOŹNIKA

Czym jest orcas?

Tysiące gwarantowanych transportów, 
dostępnych jedynie dla zaufanych 
partnerów sennder. 

Kompleksowy przegląd Twoich 
zaplanowanych transportów.

Zarządzanie przydzielonymi pojazdami 
i kierowcami.

Bezpośrednie przesyłanie wszystkich 
dokumentów przewozowych, w tym 
dokumentów POD/CMR.

Śledzenie statusu wszystkich 
transportów realizowanych dla 
sennder oraz klientów zewnętrznych.
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ORCAS
W SKRÓCIE

Czym jest orcas?

Marketplace

Flota

Pomoc

Przypisane 
Zlecenia

Zlecenia 

sennpay

Języki

Logout

Zapraszać członków 
zespołu

Planer

Centrum 
powiadomień

Zarządzanie kontem 

Opinie
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PIERWSZE
DOSTĘP

Pierwsze kroki

PIERWSZE LOGOWANIE 

ZRESETUJ HASŁO 

Po otrzymaniu wiadomości e-mail aktywacyjnej kliknij otrzymany 
link i aktywuj swoje konto, wybierając hasło

Jeśli masz już dostęp do orcas, ale zgubiłeś hasło, 
zawsze możesz zresetować hasło, klikając „Nie 
pamiętam hasła” na stronie logowania orcas

1

Lub
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CZŁONKÓW ZESPOŁU
DOSTĘP

Pierwsze kroki

1
Kliknij inicjały swojej 
firmy i wybierz „Zaproś 
członków zespołu”.

2
Wpisz imię i nazwisko, 
adres e-mail i numer 
telefonu członków 
zespołu, których chcesz 
zaprosić i kliknij „Wyślij 
zaproszenie”.

Lista członków zespołu, 
którzy zostali zaproszeni 
lub którzy mają dostęp 
do orcas.
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Istnieją trzy statusy przewoźników, które odpowiednio zapewniają różne uprawnienia i poziomy dostępu orcas.
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ORCAS
DOSTĘP

Vetted carrier

Base carrier

Trusted carrier

· Korzystanie z narzędzi orcas Planner, Flota i Zlecenia do śledzenia nieograniczonej 
liczby transportów spoza portalu sennder i jednego transportu sennder.
· Korzystanie z orcas Marketplace do rezerwowania jednego transportu z portalu sennder.

· Korzystanie z narzędzi orcas Planner, Flota i Zlecenia do śledzenia nieograniczonej 
liczby transportów spoza portalu sennder i osiem transportu sennder.
· Korzystanie z orcas Marketplace do rezerwowania osiem transportu z portalu sennder.

· Korzystanie z narzędzi orcas Marketplace, Planner, Flota i Zlecenia do śledzenia 
nieograniczonej liczby transportów z portalu sennder i spoza niego.
· Korzystanie z orcas Marketplace do rezerwowania nieograniczonej liczby transportów 
z portalu sennder.

· Adres e-mail. 
· Oficjalny dokument 
potwierdzający dane bankowe.
 · Numer telefonu. 
 · Adres spółki. 
 · IBAN firmy. 
· Ubezpieczenie. 
· Licencja UE. 
· Numer NIP.

· Dane floty.
· Dane przyczepy.

· Integracja GPS.

Status przewoźnika Dostęp Zgłaszenia

Dostęp 
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F U N K C J O N A L N O Ś Ć4.
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Marketplace umożliwia przeglądanie i składanie ofert na tysiące transportów gwarantowanych przez sennder.

1.

2.

3.

4.

5.

ORCAS
MARKETPLACE

Funkcjonalność

1
Wprowadź preferencje 
dotyczące ładunku oraz typ 
pojazdu.

Wyświetl transporty według 
kryteriów „wszystkie” 
lub „nowe” aby uzyskać 
przegląd złożonych ofert. 

Sortuj wyniki wyszukiwania 
według trafności, 
najnowszych i najstarszych. 
Wybranie jednej z 
tych opcji sortowania 
spowoduje automatyczne 
odświeżenie listy.

Kliknij „Akceptuj Teraz”, 
aby natychmiast 
zarezerwować ładunek 
na podstawie algorytmu 
wyceny sennder i uzyskać 
podaną cenę. 

Lub
Kliknij „Złóż Ofertę”, aby 
złożyć ofertę na ładunek.

2
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orcas Przypisane Zlecenia przechowuje dane o wszystkich Twoich transportach, które zostały 
zarezerwowane za pośrednictwem Marketplace lub w których pośredniczył Twój Carrier Manager.
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ORCAS
PRZYPISANE ZLECENIA

Funkcjonalność

1
Sprawdź swoje otwarte 
zlecenia.

2
Przejrzyj informacje 
dotyczące odbioru, 
zwrotu i ceny oraz 
zaakceptuj lub 
odrzuć ofertę.

Przydzielone ładunki mają 
zawsze ustalone czasy 
załadunku i rozładunku.

Otwarte zlecenia muszą 
zostać zaakceptowane lub 
odrzucone w określonym 
przedziale czasowym, który 
określa Carrier Manager - 6 
lub 12 godzin.

Jeśli zaakceptujesz zlecenie 
w Przypisanych Zleceniach, 
zostanie ono automatycznie 
dodane do Twoich stron w 
Planerze i Zleceniach.



© 2021 sennder Gmbh.

orcas Planer zapewnia kompleksowy przegląd wszystkich transportów z danego tygodnia. 
Zlecenia sennder rezerwowane przez Marketplace są dodawane automatycznie.
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ORCAS
PLANER

Funkcjonalność

Przełączaj się między 
widokiem Kierowcy i 
Ciężarówki.

Kliknij rozwijane 
menu, aby wyświetlić 
1-dniowy, 3-dniowy i 
7-dniowy plan podróży.

Najedź kursorem 
na krótsze tranzyty 
w harmonogramie, 
aby wyświetlić więcej 
informacji o zleceniu.

Łatwo możesz 
zidentyfikować, które 
ciężarówki lub kierowcy 
nie są przypisani do 
Twoich transportów.

Najedź kursorem na 
puste miejsce w planie 
podróży i wprowadź 
ręcznie zlecenie spoza 
portalu sennder, klikając 
„Nowe zlecenie”

Znajdź nowe zlecenie 
na orcas Marketplace, 
klikając „Znajdź zlecenie”.

1

Lub
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orcas Flota pomaga w zarządzaniu flotą i śledzeniu statusu przypisanych pojazdów i kierowców.
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ORCAS
FLOTA

Funkcjonalność

Łatwo sprawdzisz, których 
informacji o flocie brakuje, i 
zostaniesz przekierowany, aby 
móc szybko dodać te informacje. 

Możesz łatwo przypisać do swoich 
ciężarówek domyślne przyczepy i 
kierowców. 

Możesz szybko dodawać do swojej floty informacje 
o ciężarówkach, przyczepach i kierowcach

1

W pojawiającym się wyskakującym okienku możesz 
dodać szczegóły dot. ciężarówki, przyczepy i 
kierowcy oraz przesłać odpowiednie dokumenty. 

2
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orcas Zlecenia umożliwia dodawanie, przypisywanie i zarządzanie wszystkimi transportami z portalu sennder i spoza niego.
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ORCAS
ZLECENIA

Funkcjonalność

Aby szybko wyświetlić 
zamówienia, które wymagają 
przesłania dowodu dostawy, 
kliknij filtr. „Wymagane 
Dokumenty” lub kliknij ikonę    
przy zamówieniu.

Zlecenia z portalu sennder są 
automatycznie dodawane do 
twoich Zleceń i oznaczane 
ikoną sennder.

Aby szybko wyświetlić 
zamówienia, które mają 
dostępną notę uznaniową, 
kliknij filtr. „Wystawiono Notę 
Uznaniową” lub kliknij ikonę       
przy zamówieniu. 

Przypisz lub edytuj ciężarówkę, 
przyczepę i kierowcę z listy zleceń. 

Filtruj zamówienia według stanu 
i filtrów pól, aby uzyskać bardziej 
szczegółowe listy.

Click on ‘Create order’ to add your 
external orders.

1

Po prostu przejdź do strony 
Zlecenia, kliknij na zlecenie, do 
którego masz CMR/POD, kwity 
paletowe i wszelkie dodatkowe 
dokumenty, a następnie 
prześlij je za pomocą zakładki 
Płatności. Zakładka Płatności 
po zweryfikowaniu dokumentów 
przewozowych wyświetli również 
Twoją notę kredytową.

2
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W S P A R C I E5.
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WSPARCIA UŻYTKOWNIKA
KANAŁY

Wsparcie

Zapoznaj się z często 
zadawanymi pytaniami.

Przekazuj swoje opinie i 
pomysły dot. ulepszeń. 

Wyślij e-mail na adres 
support@sennder.com

mailto:support%40sennder.com?subject=
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KEEP ON
TRUCKIN’!

October 2021


