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SUŽINOKITE, KAIP VALDYTI
SAVO VEŽĖJO PORTALĄ!



© 2021 sennder Gmbh.

K A S  Y R A  O R C A S ?1.



© 2021 sennder Gmbh.

„sennder“ patentuotas vežėjų portalas leidžia Jums, mūsų patikimam partneriui, rasti ir valdyti krovinius vienoje vietoje.
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SENNDER
VEŽĖJŲ PORTALAS

Kas yra orcas?

Tūkstančiai garantuotų, 
išskirtinių krovinių. 

Išsami Jūsų planuojamų 
pervežimų apžvalga.

Jūsų transporto priemonės ir 
vairuotojo užduočių valdymas.

Tiesioginis visų krovinių dokumentų, 
įskaitant POD, įkėlimas.

Visų jūsų sennder ir ne sennder 
transporto būsenos stebėjimas.
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ORCAS
TRUMPA APŽVALGA

Kas yra orcas?

Prekyvietė

Pagalba

Užduotys

Užsakymų 
Valdymas

Autoparko 
Valdymas

sennpay

Kalba

Logout

Pakviesti komandos 
narį (-ius)Planner

Pranešimų centras

Paskyros valdymas

Atsiliepimai
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ASMENINĖ
PRIEIGA

Pradžia

PIRMASIS PRISIJUNGIMAS

ATSTATYTI SLAPTAŽODĮ

Kai gausite aktyvinimo el. laišką, spustelėkite gautą nuorodą ir 
suaktyvinkite savo paskyrą pasirinkdami slaptažodį. 

ei jau turite orcas prisijungimą, bet pametėte slaptažodį, 
visada galite jį atstatyti spustelėdami „Pamiršau 
slaptažodį“ orcas prisijungimo puslapyje.
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KOMANDOS NARIO
PRIEIGA

Pradžia

1
Spustelėkite savo 
įmonės inicialus ir 
pasirinkite „Pakviesti 
komandos narį (-ius)“.

2
Pasirodžiusiame 
lange įveskite norimo 
pakviesti komandos 
nario (-ių) vardą.

Jei kviesdami norimą 
komandos narį (-ius) 
nematote šio iššokančio 
lango išskleidžiamajame 
meniu, susisiekite su savo 
sennder kontaktu.
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Yra trys vežėjo statusai, kurie atitinkamai suteikia skirtingus leidimus ir orcas prieigos lygius.
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ORCAS
LEIDIMAI

Vetted carrier

Base carrier

Trusted carrier

· orcas “Planuotojas“, „Autoparkas“ ir „Užsakymas“ įrankių 
naudojimas neribotiems ne-sennder kroviniams.
· orcas Turgavietes naudojimas norint užsisakyti vienas 
sennder gabenimus .

· Naudokite orcas “Planuotojas“, „Autoparkas “ir „Užsakymas“ 
įrankius neribotiems ne-sennder pervežimams.
· orcas Turgavietes naudojimas norint užsisakyti aštuonis 
sennder gabenimus.

· Naudokite orcas “Planuotojas“, „Autoparkas “ir „Užsakymas“ 
įrankius neribotiems ne-sennder pervežimams.
· orcas platformos naudojimas norint užsisakyti neribotas 
sennder gabenimus.

· Elektroninio pašto adresas.
· Įmonės firminis blankas.
 · Telefono numeris.
 · Kompanijos adresas.
 · Įmonė IBAN.
· Draudimas.
· ES licencija.
· PVM numeris.

· Autoparko duomenys.
· Priekabos duomenys.

· GPS integracija.

Vežėjo statusas Leidimai Paraiškos

Leidimai
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orcas platformoje galite peržiūrėti ir siūlyti kainas tūkstančiams išskirtinių gabenimų, kuriuos garantuoja sennder.
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ORCAS
PREKYVIETĖ

Funkcionalumas

1
Įveskite savo krovinio 
pageidavimus ir transporto 
priemonės tipą.

Peržiūrėkite pervežimus pagal 
„Visi“ arba „Nauji“ ir gaukite 
pateiktų pasiūlymų apžvalgą.

Rūšiuoti paieškos rezultatus 
pagal atitikimą, naujausius ir 
seniausius. Pasirinkus vieną iš 
šių rūšiavimo variantų, sąrašas 
bus automatiškai atnaujintas.

Spustelėkite „Priimti Dabar”, 
kad iš karto rezervuotumėte 
krovinį ir gautumėte nurodytą 
kainą pagal sennder 
kainodaros algoritmą. 

Ar
spustelėkite „Teikti 
Pasiūlymą”, jei norite 
pateikti kainos pasiūlymą.

2
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orcas „Užduotys“ saugo visus Jūsų pervežimus, kuriuos užsisakėte platformoje arba kuriuos tarpininkauja Jūsų sennder vadybininkas.
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ORCAS
UŽDUOTYS

Funkcionalumas

1
Patikrinkite nebaigtas 
užduotis.

2
Peržiūrėkite informaciją 
apie pakrovimą, 
iškrovimą ir kainą, 
ir priimkite arba 
atmeskite pasiūlymą.

Paskirtiems kroviniams visada 
yra nustatytas fiksuotas 
pakrovimo ir iškrovimo laikas.

Atviros užduotys turi būti 
priimtos arba atmestos per tam 
tikrą laiko tarpą, kurį nustato 
Jūsų sennder vadybininkas - 
šešias arba dvylika valandų

Jei priimate užsakymą 
„Užduotyse“, jis 
automatiškai bus pridėtas 
prie Jūsų planavimo ir 
užsakymų puslapių.
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orcas planavimo priemonėje pateikiama išsami visų Jūsų savaitės pervežimų apžvalga.sennder užsakymai užsakyti platformoje pridedami automatiškai!
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ORCAS
PLANNER

Funkcionalumas

Perjunkite tarp Vairuotojo 
ir Sunkvežimio vaizdų.

Spustelėkite 
išskleidžiamąjį meniu, kad 
pamatytumėte 1 dienos, 3 
dienų ir 7 dienų maršrutą.

Užveskite pelės 
žymeklį virš trumpesnių 
transporto maršrutų 
tvarkaraštyje, kad 
pamatytumėte daugiau 
informacijos apie 
užsakymą.

Lengvai nustatykite, 
kurie sunkvežimiai ar 
vairuotojai lieka nepriskirti 
Jūsų kroviniams.

Užveskite pelės žymeklį 
virš tuščios kelionės 
vietos ir rankiniu būdu 
įveskite ne-sennder 
užsakymą, spustelėdami 
„Naujas užsakymas“

suraskite naują užsakymą 
orcas Prekyvieteje 
spustelėdami „Rasti 
užsakymą“.
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orcas parkas padeda Jums valdyti savo parką ir sekti transporto priemonės bei vairuotojo paskyrimų būklę.
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ORCAS
AUTOPARKO VALDYMAS

Funkcionalumas

Lengvai pažiūrėkite, kurios 
autoparko informacijos trūksta, 
ir būkite nukreipti, kad greitai 
pridėtumėte informaciją.

Prie sunkvežimių lengvai 
priskirkite numatytąsias priekabas 
ir vairuotojus.

Atsidariusiame iššokančiame lange 
pridėkite išsamią informaciją apie 
sunkvežimį, priekabą ir vairuotoją ir įkelkite 
atitinkamus dokumentus.

Greitai įtraukite sunkvežimių, priekabų ir 
vairuotojų informaciją į savo parką.

1
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„orcas“ užsakymai leidžia pridėti, priskirti ir tvarkyti visus savo „sennder ir ne-sennder gabenimus.
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ORCAS
UŽSAKYMŲ VALDYMAS

Funkcionalumas

Jei norite peržiūrėti 
užsakymus, kuriuos reikia 
įkelti POD, spustelėkite 
„Dokumentų Reikalavimai” 
arba spustelėkite  šalia 
užsakymo esančią piktogramą.       

sennder užsakymai automatiškai 
pridedami prie Jūsų Užsakymų ir 
pažymimi sennder piktograma.

Jei norite peržiūrėti užsakymus, 
kuriems yra išduota kreditinė 
pažyma, spustelėkite užsakymų 
puslapio viršuje esantį filtrą 
„Išduota Kreditinė Pažyma” 
arba spustelėkite šalia 
užsakymo esančią piktogramą.

Priskirkite arba redaguokite 
sunkvežimį, priekabą ir vairuotoją iš 
užsakymų sąrašo.

Filtruokite būsenos ir lauko filtrų 
užsakymus, kad gautumėte 
išsamesnius sąrašus.

Spustelėkite „Sukurti 
užsakymą” ir pridėkite išorinius 
(ne-sennder) užsakymus.

1

Spustelėkite užsakymą, kuriam 
turite CMR/POD, padėklų 
važtaraščius ir bet kokius 
papildomus siuntimo dokumentus, 
ir įkelkite juos per skirtuką 
Mokėjimai. Mokėjimose taip 
pat bus rodoma jūsų kreditinė 
sąskaita, kai bus patikrinti jūsų 
siuntimo dokumentai.
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VARTOTOJO PAGALBOS
KANALAI

Pagalba

Peržiūrėkite dažnai 
užduodamus klausimus.

Pateikite tiesioginių 
atsiliepimų ir tobulinimo idėjų.

Siųskite el.laišką adresu 
support@sennder.com

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

Lapkritis 2021


