EXCELIMPORT GUIDE
TERMINAL CONTROL

1 INTRODUKTION TILL EXCELIMPORTGUIDEN
Detta dokument beskriver hur man använder Mymos Excelimport för att skapa jobb. Den beskriver
också vilka värden som är obligatoriska och vad de betyder.

2 VAD SKALL JAG IMPORTERA VAR?
2.1 EXCELFILEN
Excelmallen för import skall du ha fått ifrån den ansvarige på ditt bolag eller av Mymo. Annars kan du
ladda ner den här: Ladda ner Excelmallen

2.2 HITTA IMPORTSIDAN
För att komma till importsidan väljer ”Import Terminal Jobs” i Terminal Controls undermeny. Denna
hittar på förstasidan (Dashboard) eller i sidomenyn till vänster om du är inne på en annan sida. Se
bilden nedan.

Sidomenyn som
finns på alla sidor
Importsida i
sidomenyn

Dashboard menyn
för terminal

Importsida i
dashboard menyn

2.3 FORMAT
För att importen skall fungera måste Excelfilen sparas och importeras i .csv format.

3 HUR FYLLER JAG I EXCELFILEN?
3.1 UTSEENDE
Excelfilens rubriker får inte ändras då systemet kräver att de är exakta för att kunna veta vilken
information som finns i varje kolumn. Det obligatoriska måste vara med för att jobbet skall skapas.
Vill du skapa din unika mall så ta bort de fält du inte vill använda. Se bara till att behålla de
obligatoriska.

3.2 JOBBSPECIFIKA VÄRDEN (“TRAILERNIVÅ”)
STATUS (OBLIGATORISKT)
Måste stå ”Active” på varje rad.

JOBLOCATIONID (OBLIGATORISKT)
Koden till vilken terminal jobbet skall läggas på. Fråga oss på Mymo efter din unika kod.

CUSTOMER
Kunden på terminaljobb nivå (trailer/containernivå)

ASSETNAME (OBLIGATORISKT)
Namnet på jobbet som skall utföras. Ofta används Trailer-/containernummer.

JOBTYPE (OBLIGATORISKT)
Måste stå ”Load” eller ”Unload”.

ETA (OBLIGATORISKT)
Tiden för jobbet. Bestämmer vilken dag jobbet presenteras på. Måste vara i ISO format men tiden
behöver inte anges. ISO format: 2017-11-10T10:00:00Z

EXTERNALCOMMENT
Kommentarsfält som ej går att redigera efter import. Syns på Terminal View sidan.

INTERNALCOMMENT
Kommentarsfält som går att redigera efter import. Syns på Terminal View sidan.

JOBLOCATION
Fritextfält under rubriken ”Planned Position”. Rekommenderas användas för planerad location för
trailern (exempelvis ”Port 5”).

UNLOADFROM
Fritextfält under rubriken ”Current Position”. Rekommenderas användas för faktisk location för
trailern (exempelvis ”Port 5”).

3.3 BOKNINGSSPECIFIKA VÄRDEN (“BOKNINGSNIVÅ”)
OWNERBOOKINGID (OBLIGATORISKT)
Detta är det unika nummer som identifierar hela bokningen. Skapa ditt egna eller använd
skeppningsnummer på sändningen.

POSITION (OBLIGATORISKT)
Platsen på Trailern

NOUNLOAD
Endast ”True” eller ”False”. Vid lossning betyder ”True” att bokningen skall lastas av. ”False” betyder
att bokningen skall stå kvar på trailern. Vid lastning betyder ”True” att det skall lastas och ”False”
betyder att bokningen redan står på trailern.

COLLI
Antal colli

WEIGHT
Vikt (KG)
LENGTH

Längd (mm)

WIDTH
Bredd (mm)

HEIGHT
Höjd (mm)

CBM
Kubikmeter

LOADINGMETER
Lastmeter

SENDERID
ID för avsändaren om det finns.

SENDER
Avsändarens namn

ORIGINSTREET
Avsändarens gatuadress

ORIGINCITY
Avsändarens stad

ORIGINZIP
Avsändarens postnummer

ORIGINCOUNTRY
Avsändarens land

RECEIVERID
Mottagarens ID

RECEIVER
Mottagarens namn

DESTINATIONSTREET
Mottagarens gatuadress

DESTINATIONCITY
Mottagarens stad

DESTINATIONZIP
Mottagarens postnummer

DESTINATIONCOUNTRY
Mottagarens land

ADR
Farligt gods. Skrivs något in här blir det automatiskt klassat som farligt gods

CUSTOMS
Tullgods. Skrivs något här blir det automatiskt klassat som tullgods

BOOKINGSTATUS
Fritextfält

NOTE
Fritextfält 1 som syns på bokningen i jobblistan.

COMMENT
Fritextfält 2 som syns på bokningen i jobblistan.

MARKING
Fritextfält 3 som syns på bokningen i jobblistan.

STANDARDEXPRESS
Fritextfält som syns i detaljerad information.

CMRID
Fritextfält som syns i detaljerad information.

COLLECTIONDATE
Fritextfält som syns i detaljerad information.

CUSTOMERBOOKINGID
Om kunden har ett eget boknings-ID så ange det här.

CUSTOMERID
Kundnummer

CUSTOMERNAME
Kunden på bokningsnivå

