Lieber HABBL App Nutzer,
Es ist möglich, einige persönliche Einstellungen vorzunehmen
Sie wollen eine andere Sprache?
Bitte stellen sie auch die GPS Funktion ein

Krok 2: Wybierz swój język

Drogi użytkowniku aplikacji HABBL,
Możliwe jest wprowadzenie pewnych ustawień osobistych
Chcesz inny język?
Proszę również ustawić funkcję GPS

Krok 1: Otwórz ustawienia w aplikacji HABBLE

Krok 3: Skonfiguruj ustawienia
GPS
1.

2.

3.
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Einstellungen habbl app

Widok powierzchni
na urządzeniu
mobilnym

Ekran startowy
HABBL

Otwarte wycieczki

Twoja wycieczka
ekstradycyjna

Funkcja ikony telefonu
Naciśnięcie
symbolu telefonu
powoduje
automatyczne
otwarcie menu
telefonu, dzięki
czemu można
skontaktować się
z kontaktem EHL.
Po załadowaniu
możesz wybrać
powody, które
opisują przyczynę
połączenia

dodatkowa funkcja

początek wycieczki

Ustaw status

potwierdzenie
bezpieczeństwa

Funkcja wykrzyknika

jechać do miejsca załadunku

tryb nawigacji

dodatkowa funkcja

Naciśnięcie
symbolu
telefonu
pow oduje
automatyczne
otw arcie menu
telefonu, dzięki
czemu można
skontaktow ać
się z
kontaktem
EHL. Wybierz
pow ody, które
opisują pow ód
połączenia

Dane kontaktowe
punkt załadunku
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załadunek w punkcie załadunku Część 1

Komunikat o statusie
Adres załadunku
„Przyjazd”

Komunikat o stanie
„Gotowy do
załadunku”

Komunikat o stanie
„Rozpoczęcie
ładowania”

Wyświetlanie
zawartości towarów

dodatkowa funkcja

Dokumentacja dotycząca zabezpieczenia
ładunku
Hier können
mehrere Fotos zur
Dokumentation
aufgenommen
werden. Zum
speichern des
jeweiligen Fotos ist
der Harken unten
links zu setzen.
Eine gesamte
Seitenansicht des
Fahrzeuges sollte
selbstverständlich
sein

Komunikat o stanie
„koniec ładowania”

otrzymane
dokumenty dostawy
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załadunek w punkcie załadunku Część 1

Komunikat o stanie
"Wyjazd"

Dostawa towaru cz.1

Początek dostawy

Dane kontaktowe klienta

Zusatzfunktion

Komunikat o stanie
"Przyjazd"

Powiadomienie klienta

Tuta j ponownie
można
bezpośrednio
wybra ć
doda tkowe
funkcje, takie jak
na wigacja i dane
konta ktowe
kl i enta.

Komunikat o stanie
„Gotowy do rozładunku”

Hi er muss der
Erfol g der
Avi s i erung als
Sta tus
dokumentiert
werden

Funkcję telefonu
można wybrać
bezpośrednio, aby
powi adomić
kl i enta o towarze

Komunikat o stanie
„Rozpoczęcie
rozładunku”

Komunikat o stanie
„Rozpoczęcie
rozładunku”

Wybór możliwych reklamacji

Stan przesyłki
Tutaj musisz wybrać,
czy dos tarczony
towa r jest w
i dealnym stanie, czy
na przykład
us zkodzony. Jeśli
wybi erzesz opcję Nie
OK, otworzy s ię
nowe okno z
wyborem możliwych
rekl amacji

W tym mi ejscu
na l eży wybra ć
możl iwy powód
rekl amacji.
W przypa dku, gdy
przes yłka została
dos tarczona z
us zkodzeniem,
s zczegółową
dokumentację
fotogra ficzną należy
wykona ć na
późniejszym etapie

Dostawa towaru
cz.2
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Dostawa towaru cz.1

Wymiana palet

Tympana palet
Wybór ilości

Tympana palet
Wybór ilości

Wymiana palet

Kwotę można
zmienić za
pomocą „-” lub
„+” lub naciskając
bezpośrednio
liczbę, a następnie
zmieniając ją za
pomocą
klawiatury

Jeśli klient wymieni
dokładnie 15 palet, można
nacisnąć symbol podwójnej
strzałki i automatycznie
ustawia się 15 palet.
Możesz także użyć strzałki,
aby dokonać wpisu

Tympana palet
Wybór ilości

Wymiana palet
Przyczyna zmiany ilości
Jeś li ilość wymiany
zos tanie zmieniona
nega tywnie, należy
poda ć przyczynę
zmi a ny

Hi er i st die
Aus wahl des
Mengenänderunggrund zu treffen.
Sol lte der Kunde
defekte Pa letten
a nmahnen, s o
mus s dies auch im
nä chsten Schritt
fototechnisch
dokumentiert
werden.
Zum beenden erst
„OK“ und dann
den „Harken“
unten rechts
drücken

Wymiana palet
dokumentacja szkody

Wymiana palet
dokumentacja szkody
Dokumentacja
fotograficzna musi
mieć tutaj sens.
Możliwych jest wiele
zdjęć. Każde zdjęcie
należy potwierdzić,
klikając haczyk w
lewym dolnym rogu

dos tawa towaru cz.3
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Dostawa towaru cz.2

Wymiana palet
koniec

podpis
klient

podpis
Klient „Zwykły tekst “

podpis
Klient „Touchscreen“
Klient podpisuje się
na wyświetlaczu za
pomocą ekranu
dotykowego.
Aby zapisać swój
podpis, naciśnij
przycisk w prawym
dolnym rogu
Tutaj możesz
zobaczyć
podsumowanie
statusu przesyłki

Dokumentacja fotograficzna
paragonów, uszkodzeń itp.
Wyma ga ne są zdjęcia
pa ra gonów i
us zkodzeń.
Jeś li na miejscu nie ma
kl i enta, zrób zdjęcie
dos tarczonego towaru
Is tnieje możliwość
ws tawienia kilku zdjęć
dl a zrozumiałej
dokumentacji. Po
ka żdym zdjęciu
na ciśnij
„Potwi erdzenie” w
l ewym dolnym rogu

Komunikat o stanie
"Wyjazd"

Komunikat o stanie
„Zakończenie
wycieczki“

Obowiązkowe
jest podanie
nazwy klienta w
postaci zwykłego
tekstu.
Dane są
wprowadzane za
pomocą
wyświetlonego
pola klawiatury.
Następnie
potwierdź
przyciskiem „OK”

Komunikat o stanie
„Zakończenie
wycieczki“

Ważne instrukcje:

Kierowca musi okazać klientowi
oryginalny dowód dostawy.
Jeżeli klient posługuje się pisemną
instrukcją lub np. Własną pieczęcią
paletową, na której kierowca musi
podpisać, należy to zeskanować jako
zdjęcie w kolejnym kroku „oryginał
paragonu”.
W przypadku COVID 19 kierowca
powinien powstrzymać się od
podpisywania klienta na swoim
urządzeniu mobilnym ze względów
higienicznych. W takim przypadku
kierowca sam musi napisać na urządzeniu
informację „zobacz LS” i upewnić się, że
klient podpisuje paragon. To również
musi zostać zeskanowane w następnym
kroku, „Oryginalne zdjęcie paragonu”.

KONIEC wybranej
podróży
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Dostawa towaru cz.3

