Kuljetustilaus.fi-tjänsten upphör i slutet av mars 2020
Hur sköter jag mina beställningar framöver?
Företagen som ingår i systemet rekommenderar i första hand sina egna
beställningskanaler. Nedan finns länkar till företagens webbplatser med
mera information om alternativen.
Kaukokiito
Posti
DB Schenker
En tjänsteoperatör (TA-system) är ett bra alternativ för transportbeställningar
för den som använder sig av flera transportföretag. Tjänsteoperatörstjänster
erbjuds bl.a. av Consignor och Unifaun.

Hur gör jag för att spara beställningshistoriken och
adressboken i Excel?
Vi har nu lagt till en möjlighet i systemet att spara användarens
adressbok i Excel. Det gör du genom att välja ”Adressbok” i menyraden
uppe på sidan. Spara adressboken på din dator genom att klicka på
”Visa i Excel”.
Möjligheten att spara beställningshistoriken (gjorda beställningar) har
funnits i systemet ända från början. Den funktionen hittar du under
”Uppföljning” i menyraden uppe på sidan. Spara beställningshistoriken
på din dator genom att klicka på ”Visa i Excel”.
Det lönar sig framför allt att kopiera adressboken. Det är enkelt att
överföra den i Excel-format till de flesta andra beställningskanaler.

Varför upphör tjänsten?
Styrelsen för logistikföretagens förbund Logistiikkayritysten Liitto ry och
företagen som ingår i Kuljetustilaus.fi, dvs. Kaukokiito, Posti och DB
Schenker, har beslutat lägga ner systemet i slutet av mars år 2020.
Kuljetustilaus.fi-portalen www.kuljetustilaus.fi har utgjort en central del i
främjandet av den elektroniska ärendehanteringen inom logistiken.
Under de livligaste månaderna har antalet beställningar uppgått till över
18 000 per månad och närmare 2 000 användare har gjort beställningar.
Under det senaste året har antalet beställningar och användare
emellertid minskat. Det går inte att beställa tilläggstjänster via
Kuljetustilaus.fi och betydelsen av tilläggstjänster ökar hela tiden.

Den främsta anledningen till att systemet läggs ner är ändå att
programvaran har blivit gammal. Programvaran blev klar år 2009 och
har sedan dess uppdaterats årligen. Den senaste större förändringen
gjordes år 2016, då möjligheten att bokning av transporter innehållande
farligt gods lades till. Nu skulle programvaran vara i behov av en större
uppdatering. En sådan har inte ansetts nödvändig att göra eftersom
företagens egna beställningskanaler har utvecklats och förbättrats och
det nu finns tjänsteoperatörer såsom Consignor och Unifaun.
Kuljetustilaus.fi har haft sin plats under tio års tid. Tjänsten har
underlättat övergången till elektroniska transportbeställningar. I dag
sköts redan över 95 procent av transportbeställningarna hos de största
medlemmarna i förbundet elektroniskt. Målet är att alla
beställningsuppgifter snart ska fås elektroniskt.
Världen är inte färdigbyggd än och Logistiikkayritysten Liitto ry fortsätter
sitt arbete med att befrämja digitala leveranskedjor. Följande mål är en
helt pappersfri leveranskedja. En arbetsgrupp med samma namn har
redan funnits i snart ett års tid. Avsikten är att avstå helt från
pappersfraktsedlar i transportkedjan.

