Se dagens uppdrag på Åkarwebben

Åkarwebben hittar du på: http://akarwebb.ressel.se
Inloggning är:
Användarid: waxholm
Lösenord: bolaget
När du loggar in på Åkarwebben kommer du direkt till Huvudsidan. Där kan du se pågående order för
alla båtar.

För att kunna se din båts uppdrag klickar du på Sök uppdrag i menyn till vänster om sidan.

När du är inne på söksidan kontrollera att Uppdragsdatum är i-klickat.
Vilket datum det gäller, dagens datum är standard.
Därefter fyller du i din resurs, generellt de 3 första bokstäverna i ditt
fartygs namn. Några avviker från det generella, exempel: Queen – Queen,
Waxholm 2 – WA2, Olliver – OLR, Waxholm 1 – WA1 m.fl.
Saknar du information om din resurs ID så kontaktar du godsbokningen,
kontaktuppgifter anges längre ned i denna instruktion.

Sen klickar du på sök.

1

Se dagens uppdrag på Åkarwebben

Nu har du fått upp din uppdragslista. Där kan du se alla order som är bokade för den dag du valt.
I första raden ser du ordernummer, vilket är bra att ha i de fall något avviker eftersom ordernumret
är unikt. Därefter följer en rad information som du dessutom kan skrolla till höger för att se mer.

Bland annat ser du under rubriken ”Tjänst” vilken typ av gods det är och några exempel är ADR,
Kylvara, Specialtaxa mm. För att kunna se specifik information gällande godset kan du klicka på den
order du vill veta mer om, du får upp förhandsgranskningssida med sammanställd orderinformation.
Skrolla ned på sidan och välj UTSKRIFTSVERION så får du upp godset fraktsedel där du kan läsa allt
som noterats om godset på order som exempel vad godset är vid Specialtaxa, specifikationer vid ADR
gods etc.

Vid frågor eller funderingar kontaktar du Godsbokningen på 08 - 731 00 70 Öppet helgfria vardagar
8:00 - 16:00, lunchstängt 11:00 - 12:00. Här är även direktnummer till oss, får absolut inte får spridas
till obehöriga: Godsbokningen: 073-4424462 och 073-4424468. Eller via e-post till
skargardsgods@ressel.se
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