
 

 

 

 

 

 

 

TakeCargo versjon 10 
for avsender/leverandører 

 

 

 

 

 
 
 
Oppdatert 30.09.21 

 



Page 1 of 25 
 

TakeCargo versjon 10 for 
avsendere/leverandører 
 

Velkommen til TakeCargo versjon 10 Leverandørmodulen. Denne leksjonen inneholder innlogging og 
oversikt over menyer. 

Innlogging: 
Det første vi må gjøre er å logge deg inn. 

• tc.tradesolution.no  
• Trykk på hvilken konto du skal logge deg inn på: 

 

• Skriv inn passord 
• Trykk på Sign inn. 

 

 

 
• Her kan det komme spørsmål om passord på SMS fra Microsoft 

Nå vil du se menyene på Menylinja. 
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• I nettleseren skriver du start.tradesolution.no eller tc.tradesolution.no 
• Trykk på TakeCargo lastebilen 

 

Nå vil du se en side med ingen, et, eller flere oppdrag på. I dette tilfellet er det et oppdrag 
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Oversikt over meny 

 

1. Transportoppdrag 

•  
2. Meldinger 

•  
3. Varslinger 

•    
4. Logg ut 

•  
5. Logo til firma 

•  
6. Referanse  

• Mottakers referanse/ordrenummer 
7. ? = forklaring¨ 

• A = Anmerkning fins på oppdraget 
• T = Trukket oppdrag 

 

8. Hentetid 
• Hentetidsrom/Tidsluke 

9. Hentes av 
• Transportør som skal hente varene 

10. Leveres til 
• «Kjøper av varene 
• 10B NLP+Oppdragsdetaljer+Merknader 

11. Paller 
12. Plasser 

• Palleplasser 
• Høyde på to paller med høyde 1,2 m som står oppå hverandre for 

transport. Totalhøyde 2,4 m 
13. Vekt 

• KG 
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14. Volum 
• M3 

15. Pakket 
• Når varene er ferdigpakket på lageret.  

16. Hentet 
• Når varene er ferdig lastet på bil. 

17. Lagre 

•  
18. SØK/TØM 

 

• 1. Legg inn søket her. 
• Følgende liste kan det søkes på: 

1. Referanse 
2. Hentetid 
3. Hentes av 
4. Leveres til 

• 2. Tøm innholdet i Søk 
19. Hentelokasjonsvelger 

 

• Huk av for hvilke hentedestinasjoner du vil se. 
20. Dato: 

• Bla bakover 
• 20B Lagre 

21. Dato: 
• Kalender til å bla i. 
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22. Datofilter: 

 

• Velg forhånds definert periode for Søk. 
• I dag 
• I morgen 
• Inneværende uke 
• Neste uke 
• Egendefinert periode 

1. Kalendere med fra - til. 

 

 

Meldinger: 
 

 

• Her finner du meldinger fra transportører og kjøpere. I den røde sirkelen kan du se at det er 
629 uleste meldinger.  

• Det er satt opp en meldingsstreng på telefonen. 
• Marker alle som lest. 
• + Opprett melding 
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• Deltakere 

 

 

• Medlem:  
o Søk etter medlem 

 

 

 

• Bruker: 
 Begynn å skriv i feltet Medlem, så kommer det opp forslag til medlemmer. 
 Trykk på ønsket medlem. 
 Trykk på +[Legg til deltaker] 
 Gjenta inntil alle ønskede firmaer er inkludert.  
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 Begynn å skriv, så kommer det opp forslag. 
 Velg ønsket bruker. 
 Trykk på +[Velg til deltaker] 
 Gjenta inntil alle ønskede deltakere er inkludert. 

 

Her er et eksempel hvor Rune Bollingberg på Deltakerlinja. 

 

Nå kan man fylle ut ønsket melding i meldingsfeltet. 

 

• Eksempel på melding: «Vis tenger lageret førstkommende fredag klokken 14:00 pga. 
vedlikehold av rampe. 

• Trykk på [Send]  
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• Trykk på [Lukk] 

  

 

 

Her kan dere se hvordan meldingen vil se ut hos dere som skrev meldingen. 

 

 

 

 

• Du kan også sende meldinger til de andre aktørene som er med i TakeCargo. 
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Varslinger 
• Her finner du varslinger som gjelder transportoppdragene. I dette tilfellet er det 10 varslinger 

som ikke er lest. 

 

 
TakeCargo, Tradesolution AS 
 

Ved å trykke på denne linken kommer du til tradesolution.no/tjenester/takecargo/ 

• Om TakeCargo 
• Film 

o TakeCargo en liten gjennomgang 
• Hvordan fungerer TakeCargo 
• Nyheter 
• Priser 
• Bli medlem 

 

• Kontakt 
• Support 
• Nyttige lenker: 

o Norsk Lastbærer Pool AS 
o GLN-nummer søk 
o Søknad GLN 

Link:Ole Deviks vei 6c, 0666 OSLO 
• Ved å trykke på linken kommer du til Google Maps kart som viser hvor Tradesolution AS 

holder til. 

+47 40 00 74 75 
• Her kan du ved hjelp av forskjellige Apper kontakte Tradesolution AS 

o F.eks. Skype 
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takecargo@tradesolution.no 
• Ved å trykke på denne e-postadressen, får du opp en e-post som du kan sende til 

takecargo@tradesolution.no for å få support. 

 

Transportoppdrag 
 

I denne leksjonen av TakeCargo versjon 10 skal vi gå gjennom menyen Transportoppdrag.  Her vil du 
se oppdrag som skal hentes.  

Ved å trykke på transportoppdrag får du opp alle hentingene. 

 

• I første kolonne finner du Referanse, som er kjøperens ordre/bestillingsnummer.  
• I neste kolonne er det Hentetiden for når varene skal hentes.  
• Deretter er det en kolonne for Hentes av. Det er transportøren som kommer å hente varene.  
• Kolonnen Leveres til, viser hvilken kjøper som skal ha varene. 
• Alle disse fire kolonneoverskriftene kan man søke på i Søkefeltet over. 

  

• Nederst til venstre viser en oppslags-pil.  
 

o Den gjør det mulig å stille inn ønsket antall rader du ønsker vise.  Du kan f.eks. velge: 
10, 15, 20, 25, eller 50 rader.  

 
• Du kan også bla fram og tilbake, ved å trykke på tallene, eller pilen nederst til høyre dersom 

det er så mange oppdrag at de ikke kan vises på en side. 
 

 

Det er ønskelig at leverandørene skal gå inn å korrigere antall palleplasser før. Kl. 15:00 dagen før 
henting. Årsaken er at transportøren forlanger betalt for antall palleplasser som er bestilt. Kjøper av 
transporten er nødt til å betale for f.eks. 10 palleplasser selv om transportøren bare fikk hente 8 
palleplasser. I tillegg forhindrer man at det at det blir stående igjen paller. En årsak til at 
transportøren ikke får plass kan være at noen paller ikke kan dobbelt stables. 

 

Vi kan nå bestemme oss for et oppdrag vi skal behandle. 

 

• Gå inn på kolonnen:  
o Paller: 

 For å korrigere antall paller 
o Plasser: 

  For å korrigere til riktig antall palleplasser. 
  Vi har f.eks. en pall som ikke kan dobbelt stables. 

mailto:takecargo@tradesolution.no
mailto:takecargo@tradesolution.no
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o Vekt: 
 For å korrigere til riktig vekt 

o Volum: 
 For å korrigere til riktig volum 

o Pakket: 
  For å registrer at varene er klare for henting  

o NLP:  
 For å korrigere palletyper og antall til NLP og Chep 

o Lastet: 
 For å registrere når bilen har lastet opp alle varene og overføre til NLP  

• Transportør og kjøper vet nå at varene er hentet hos dere 
• Hele oppdraget blir nå grønt.. 

• Overskrifter på transportoppdrag 
o Referanse 

 Mottakers referanse (Ordrenummeret til kjøper) 
o Hentetid 

 Dato og klokkeslett varene skal hentes 
o Hentes av 

 Transportør som kommer å hente varene. 
o Leveres til 
o Paller 
o Plasser 

 Palleplasser.   
o Vekt 

 Kg 
o Volum 

 m3 
o Pakket 

 Dato og tidspunkt på når varene er pakket. 
o Hentet 

 Dato og tidspunkt på når varene er hentet. 

 

Dersom du trykker på raden hvor oppdraget befinner seg samt trykker på mappen Oppdragsdetaljer, 
vil du få opp en detaljert oversikt over transportoppdraget.  
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Her fins: 

• Mottakers referanse: (Grossistens ordrenummer) 
• Senders referanse 
• Godstype:  

o Tørr 
o Frys 
o Kjøl 
o Frukt & grønt 
o Osv 

• Prioritet: 
o Dersom dette sendes i XML-en. 

 A-vare 
 B-vare 
 C-vare 

• Temperatur: 
o Grossist sender f.eks. «Frys» i XML-meldingen. Dette plukkes opp i en tabell i 

TakeCargo med oppslagsordet «Frys» hvor godsets egenskaper er definert.  
• Paller 
• Palleplasser 
• Vekt 
• Kg 
• Volum 

 

• Ansvarlig: 
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o Oppslag på brukere som har tilgang til denne leverandøren. 
• Hentetid: 

o Tidsluke på når varene er avtalt hentet 
 Fra - til tidspunkt 

• Cut-Off tid: 
o Siste tidsfrist for innmelding av volum for at grossisten ikke må betale for bestilt 

volum. 

 

• Pakket/Klar for henting:  
o Varene er ferdig pakket og står klar på gulvet, slik at transportør kan hente varene.  

 

• Hentet/Lastet: 
o Tidspunkt for varene ble lastet/hentet av transportør. 

 

• Fraktbrev: 

 

o Her kan du skrive ut et enkelt fraktbrev. 
o NB! Alle merknader kommer med på fraktbrevet. 
o Du kan velge hvor mange eksemplarer av fraktbrevet du ønsker å skrive ut. 

 Du kan f.eks. velge at du ønsker å skrive ut 4 eksemplarer. 
• Velg 4 eksemplarer. 
• Trykk et sted i bildet. 

o Nederst på siden kommer det opp en tekstboks: 
o Ønsker du å lagre endringen i antall kopier? 

• Trykk på  
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[Søk]  [Clear] 
 Følgende begreper kan det søkes etter:  

o Referanse 
 Mottakers referanse/ordrenummer 

o Hentetid 
 Hentetidsrom/Tidsluke 

o Hentes av 
 Transportør som skal hente varene 

o Leveres til 
 «Kjøper av  varen»e 

 

o Søker etter deler av navnet 
 

 F.eks. Transport 
 

• ASKO NORGE AS Transport 
• Coop Norge Transport AS 
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Filter rader: 

 
 

• Her kan man velge antall rader som vises i bildet. 
o 10 
o 15 
o 20 
o 25 
o 50 

o  

 

 

 

 

 

 

 

Bla til neste side fram eller tilbake: 
• Dersom det er flere rader enn hva som kan vises på en side, kan du bla til side x ved å trykke 

på 1, 2, 3, 4, 5 samt en side fram eller tilbake av gangen 
o [<][1] [2] [3] [4] [5] [>] 

o  

 

Hent inn de neste 50 oppdragene 

10    

 

Klarer ikke å hente flere transportoppdrag. 
Vennligst prøv igjen. 
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Dimensjoner: 
o Paller: 
o [NLP] 
o Plasser: 
o Vekt: 
o Volum: 
o Pakket: 
o Hentet 
o Lagre 

 

Leverandørene skal gå inn å korrigere antall palleplasser før. Kl. 15:00 dagen før henting. Årsaken er 
at transportøren forlanger betalt for antall palleplasser som er bestilt. Kjøper av transporten er nødt 
til å betale for f.eks. 10 palleplasser selv om transportøren bare fikk hente 8 palleplasser. I tillegg 
forhindrer man at det at det blir stående igjen paller. Årsaken til at transportøren ikke får plass kan 
være at noen paller ikke kan dobbelt stables. 

 

NLP 
o Trykk på den blå [NLP]-knappen for å korrigere antall og type NLP-lastbærere og Chep paller. 
o Juster antall NLP- og CHEP-last bærere ved å skrive i antall kolonnen. 
o Dersom antall paller ikke stemmer, så vil man få feilmelding. Dersom det er lagt inn 6 paller i 

kolonnen Paller, så må det stemme med antallet i kolonnene under NLP. Dersom man skriver 
feil antall får man feilmeldingen: 

 

 

 

o Dersom antallet er riktig får man opp følgende melding: 
1. Finn type pall, og legg inn korrekt antall  
2. Sjekk at meldingen på oppdraget er grønn.  
3. Trykk på Lukk 

 

 

 

Antall paller i regnskapet (7) samsvarer ikke med antall paller på 
oppdraget (6). 

Antall paller i regnskapet (2) samsvarer med antall paller på oppdraget (2). Du er klar til å bekrefte. 
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4. Feltet Pakket blir blått når dere har registrert at varene er pakket. 
 Transportør og kjøper vil da ha en mulighet til å se at varene er klare for 

henting. 
5. Feltet Hentet blir blått når dere har registrert henting. 

 Transportørsbefrakter og varemottak hos kjøper vil da ha en mulighet til å se 
at varene er hentet og på vei inn til lageret. 

HUSK å trykk Lagre   

 

 

 

Felter som blir endret av leverandøren blir lyseblå.  
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Du kan sjekke i NLP at oppdraget har gått igjennom til «Vareleveranser på lastebærere de første 
gangene»  

 

 

 

 

[Filter Egendefinert] 
 

• Det er mulig å forhånds definere et filter etter eget ønske. 
• [AVANSERT FILTER: EGENDEFINERT] 
• [+Nytt filter] 

Bekreftet 13:13 av Arnstein Dragland 
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o  

Periode:  

• I dag 
• I går 
• Inneværende uke 

o Det vil si den uka vi er i nå. 
• Forrige uke 
• Egendefinert periode 

 

[Trykk Søk] 

• [+Nytt filter] 
• AVANSER FILTER 

 

o Navn 
 Skriv inn filternavn 

o Periode: 
 I dag 
 I går 
 Inneværende uke 
 Forrige uke 
 Egendefinert periode 

  
o Hentested: 

 Ingen hentesteder valgt 
• Velg hvilke leverandører du vil se. 

o Rute for avkryssing foran leverandørnavn og GLN-nummer 
• Når man velger leverandør vil det stå hvor mange lokasjoner som er 

valgt: «1 av 5 lokasjoner er valgt.» 
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•  
o Transportør: 

 Søk etter transportør 
• Skriv inn forbokstav, så kommer det opp enn liste over transportører 

som begynner på bokstaven. 

•  
o Mottaker: 

• Skriv inn forbokstav, så kommer det opp enn liste over mottakere 
som begynner på bokstaven. 

•  
 

Egendefinert periode: 
• Trykk i kalender:   
• På dato fra:  Trykk i kalender på Dato til:  

 

 

• Navn: Testnavn 
• Periode: Egendefinert periode 
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• Hentested: 
• Transportør: 
• Mottaker: 

 
[Lukk] eller [Lagre]  

Varslinger 
I denne leksjonen av TakeCargo versjon 10 skal vi gå igjennom Varslinger. Du finner Varslinger øverst 
til høyre på Menylinjen. Den vises med symbolet av et klokketegn. Alle oppdrag som ligger under 
varslinger er koblet til et oppdrag. 

 

Marker alle som lest: 

• Etter hvert som du har lest et oppdrag kan du merke det som Lest. Dersom du ønsker å 
merke alle som lest på en gang, kan du trykke på knappen [Marker alle som lest] 

Vis alle 

• For å vise alle Varslingene kan du trykke på Vis alle. 

Logg ut 

• Helt til høyre på Menylinja finner du knappen for Utlogging.  
 

Innstilling av kolonner 

 

 

Godstype 
• Her kan du velge om du vil vise Godstype. Eksempler på godstyper er: 
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• Kjøl 
•  Frys 
•  Frukt & grønt 
• Tørr 

 

 

 

Ansvarlig 
• Dersom du velger å ha et system på hvem som har ansvar, eller skal utføre utfyllingen av et 

oppdrag kan man legge til en ansvarlig. Denne vises kun internt i organisasjonen. 

o Meg  

o Annen  

o Tøm  

 

 

Leverandør/Hentes fra 
• Tredjepartslager har gjerne behov for å vite hvilken leverandør varene tilhører. Da kan man 

velge Leverandør. Da ser man hvilken leverandør varene tilhører. 

 

For at valgene skal gjelde neste gang trykker du på HUSK  som ligger nederst på siden.  
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Veksling mellom flere firmaer du har tilgang til  
• Dersom du har fått tilgang til flere selskaper, så kan du veksle mellom selskapene ved å 

trykke på navnet ditt som ligger på den blå linjen øverst til høyre på TakeCargo. 

 

 

Veksling mellom Tradesolution sine tjenester 
• Du kan veksle  mellom alle Tradesolution sine tjenester som ditt firma abonnerer på og du 

har fått tilgang til ved å trykke på TakeCargo som ligger på den blå linjen til venstre på 
TakeCargo. 
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