Sådan bestiller man en ombytning af defekt materiel i Loglink (version marts 2018)



Log ind på www.ccloglink.com
Klik enten på Request -knappen øverst på skærmen og derefter på Exchange eller på
Click here to exchange broken material.



Hvis du vil indlevere ødelagte CC Container- hylder, kan du se den
reparationskvote, du har tilbage i højre side af skærmen under Repair Quota
Details.

Skærmen Anmodning - Bytning åbner, og du skal vælge de emner, du vil have byttet. Du kan
åbne en liste over de emner, du kan vælge, ved at klikke på drop-down menuen.
Klik på det emne, du vil have byttet, og tryk på Add Item -knappen

Når du vælger CC Container Base, vælges automatisk også CC Container hylder samt CC
Container søjlerør 180, og den CC Container hylde-kvote, der er til rådighed, bliver vist.
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Udfyld Item Quantity for hvert enkelt emne.
Du kan tilføje flere emner ved at vælge andre emner fra "Vælg blandt alle emnerfeltet".
Hvis du ønsker at fjerne et emne fra listen over valgte emner (hvis du f.eks. kun vil
returnere CC Container bundrammer) , kan du fjerne de øvrige emner ved at klikke
på affaldsspand-ikonet under “Fjern” for det aktuelle emne.
Indtast den planlagte ombytningsdato ved at vælge datoen på kalenderknappen i
Planned Exchange Date -feltet.
Bestillingen skal afgives senest 24 timer, inden du ønsker at foretage ombytningen.
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Du vælger det depot, hvor du ønsker at foretage bytningen fra drop down-menuen i
Select Return Depot -feltet.



Hvis du vil foretage bytningen i et Royal Flora Holland-depot, skal du indtaste dit RFHkontonummer i feltet Remark
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Hvis du har valgt ødelagte CC Container-hylder i din ombytningsanmodning, skal du
krydse af i markeringsfeltet nederst på skærmen:



Tryk på Submit Request nederst til højre på skærmen.

4



Øverst til højre på oversigtssiden, er der en printknap til print af bestillingen. Medbring
printet til depotet.



Hvis ombytningsanmodningen bliver godkendt i vores valideringsprocedurer (baseret
på udførelsestid og det antal emner, du vil bytte), bliver anmodningen reserveret
(godkendt) automatisk, eller den forbliver i status "Anmodning, der afventer
godkendelse".

Du får en meddelelse per e-mail, når anmodningen er godkendt:
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Du skal også tage antallet af fungerende bundrammer og søjlerør til transport af de
defekte materialer i betragtning. Hvis du vil indlevere materiale, skal du også tage
hensyn til vores stablingsregler, som er beskrevet i vores SOP'er. De er tilgængelige på
vores hjemmeside.

Flere oplysninger

Hvis du har bemærkninger eller spørgsmål, kan du inden for arbejdstiden 08.00 –
16.00 kontakte os på tlf.: +45 6314 2190, eller på e-mail adressen:
ccnordic@container-centralen.com.
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