Manual de utilizare al aplicatiei SUMAL Avize

Rolurile care au drept de access in aplicatia SUMAL Avize sunt:

➢ Din cadrul companiei de tip Agent (Admin agent, Gestionar,Operator,Utilizator
transportator)
➢ Din cadrul companiei de tip Transportator (Admin transportator si Utilizator
transportator)

➢ Din cadrul companiei de tip Ocol ca tert (Sef ocol, Fondist, PP-ist, Inginer
cultura, Utilizator)

1

Cuprins
1. Logarea in aplicatie .................................................................................................................................. 4
2. Selectarea Companiei ............................................................................................................................... 5
3. Schimbare companie/ Delogare utilizator .................................................................................................. 6
4. Selectarea modulului din cadrul companiei. .............................................................................................. 7
5. Meniuri (functionalitati ) disponibile in aplicatie. ...................................................................................... 8
5.1. Sincronizare..................................................................................................................................... 10
5.2. Adaugare aviz .................................................................................................................................. 12
5.2.1. Selectarea Tipului de transport .................................................................................................. 13
Tip transport locul recoltarii.................................................................................................................... 14
Tip transport Depozit .............................................................................................................................. 15
Tip transport Extracomunitar .................................................................................................................. 16
5.2.2 Selectarea mijlocului de transport ............................................................................................... 18
Mijloc de transport AUTO: ..................................................................................................................... 19
Mijloc de transport NAVAL ................................................................................................................... 20
Mijloc de transport FEROVIAR ............................................................................................................. 21
Mijloc de transport ATELAJ .................................................................................................................. 22
5.2.3. Selectarea tipului de transportator. ............................................................................................. 23
5.2.4. Sectiunea Date referitoare la punctul de incarcare. ..................................................................... 25
5.2.5. Ecranul Date beneficiar ............................................................................................................. 26
Ecran pentru beneficiar utilizator de Sumal ............................................................................................. 27
Ecran pentru beneficiar ne-utilizator de Sumal ........................................................................................ 28
Beneficiarul este neutilizator de Sumal - Persoana fizica ..................................................................... 29
Beneficiarul este neutilizator de Sumal Persoana juridica .................................................................... 30
5.2.6. Selectarea punctului de descarcare (daca acesta difera sau nu de adresa beneficiarului) ............. 31
5.2.7. Marfa aviz................................................................................................................................. 32
5.2.8. Ecranul distanta transport .......................................................................................................... 39
5.2.9. Ecranul Sumar aviz ................................................................................................................... 40
5.2.10. Localizarea utilizatorului ......................................................................................................... 43
5.2.11. Finalizarea avizului. ................................................................................................................ 46
6. Avize proprii .......................................................................................................................................... 47
6.1. Butonul Informatii aviz .................................................................................................................... 49
6.3. Butonul Export ................................................................................................................................ 53
2

6.4. Butonul Predare ............................................................................................................................... 54
6.5. Butonul Transporta .......................................................................................................................... 58
6.5.1. Cazul eu emit/eu transport/eu preiau la destinatie - Aceeasi companie transporta intre 2 depozite
iar transportatorul este cel care a emis/va receptiona la destinatie. ....................................................... 58
6.5.2. Cazul Cazul eu emit/eu transport si la destinatie Predau avizul - compania emitenta este aceeasi
cu compania care transporta iar la destinatie este o alta companie (depozit) si voi preda avizul. .......... 58
6.5.3. Cazul eu emit/eu transport iar la destinatie am un destinatar neutilizator de SUMAL ................. 58
7. Avize de transportat ................................................................................................................................ 59
8. Transport ................................................................................................................................................ 64
8. 1 Crearea transportului........................................................................................................................ 64
8.2. Ecranul Adaugare aviz la transport ................................................................................................... 65
8.3. Start transport .................................................................................................................................. 66
Cazul Creare NIR la destinatie ............................................................................................................ 68
Cazul Predare aviz la destinatie ........................................................................................................... 69
Cazul eu emit/eu transport iar la destinatie am un destinatar neutilizator de SUMAL ( Inchidere aviz) . 73
8.4. Finalizare Transport ..................................................................................................................... 74
9. Preluare aviz de la transport .................................................................................................................... 76
10. Avize in tranzit ..................................................................................................................................... 78

3

1. Logarea in aplicatie
Se introduc credențialele primite de utilizator
la inregistrarea in SUMAL 2.0 și apoi se apasă
butonul Login.

Numele de utilizator
Parola

Dupa tastarea parolei puteti verifica
corectitudinea prin apasarea iconitei sub forma
de ochi
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2. Selectarea Companiei
După logarea în aplicatie se va afisa pe ecranul telefonului interfața prin care se va
selecta compania pentru care dorește sa se înregistreze pentru a folosi aplicatia.
Daca sunteti inregistrat la 2 sau mai multe companii de tip Agent pe interfata vor fi
afisate repsectivele companii, urmand sa selectati compania dorita.
Meniu
pentru
Delogarea
utilizatorului
sau
pentru
schimbare companie

Dupe ce ati selectat o
companie veti putea selecta
oricand sa va inregistrati pe o alta
companie folosind meniul din
partea dreapta a ecranului (cele 3
puncte) sau va puteti deloga din
aplicatie.
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3. Schimbare companie/ Delogare utilizator

Daca selectati Schimba
compania, veti reveni in ecranul de
Selectare a companiei
Daca selectati Logout veti
reveni in ecranul Logare in aplicatie
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4. Selectarea modulului din cadrul companiei.
În situația în care detineti mai multe roluri alocate în cadrul companiei selectată in
pasul anterior, va trebui sa va alegeti rolul cu care doriti sa utilizati mai departe
aplicatia.
Aceasta funcționalitate este întalnita in situatia in care compania de tip Ocol in care
este inregistrat un utilizator se comporta si ca o companie de tip Agent.

Daca se vor emite avize in calitate de
agent se va selecta din interfata modulul
Agent
Daca se vor emite avize in calitate de tert
(Avize de tip Transbordare, Achizitii,
Confiscare, Alte situatii - Retur/Refuz)
se va selecta din interfata modulul Ocol
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5. Meniuri (functionalitati ) disponibile in aplicatie.
In functie de rolurile fiecarui utilizator meniul aplicatiei poate sa difere.
Functionalitati disponibile pentru utilizator cu rolul Admin agent, Gestionar si Operator avize

➢ Sincronizare
➢ Adaugare aviz
➢ Avize de transportat
➢ Preluare aviz de la transport
➢ Avize in tranzit
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Functionalitati disponibile pentru utilizator cu rolul Admin agent, Gestionar, Operator avize si Utilizator
transportator

Functionalitatile pentru rolurile ce au
toate drepturile in aplicatie sunt:

➢ Sincronizare
➢ Adaugare aviz
➢ Avize proprii
➢ Preluare aviz pentru transport
➢ Avize de transportat
➢ Transport
➢ Preluare aviz de la transport
➢ Avize in tranzit
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5.1. Sincronizare
Atentie !! Nu veti putea utiliza functionalitatile aplicatiei daca nu va veti
sincroniza.
Pentru a va sincroniza trebuie sa apasati butonul Sincronizare. Puteti observa pe
ecranul telefonului progresul operatiunii de sincronizare.
Daca sincronizarea a fost efectuata cu succes veti primi un mesaj de confirmare a
operatiunii pe fundal verde. In caz contrar veti primi mesaj de eroare a operatiunii pe
fundal rosu.
La momentul sincronizarii va sunt aduse/actualizate pe dispozitivul pe care il utilizati
urmatoarele informatii: companiile de tip agent impreuna cu utilizatorii din cadrul
companiilor, companiile de tip transport impreuna cu utilizatorii din cadrul
companiilor de tip transport, Depozitele, Stocurile.

functionalitatii
Mesaj de atentionare in vederea Progresul
sincronizare
sincronizarii
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de

Mesaj de atentionare Sicronizarea a esuat

Sincronizarea a fost efectuata cu succes
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5.2. Adaugare aviz
Adaugarea unui aviz se va face prin selectarea din meniu a butonului Adauga aviz.
Dupa ce apasati butonul vi se va deschide interfata Detalii transport. In aceasta intefata
veti avea urmatoarele functionalitati disponibile:
➢ Selectarea tipului de transport dorit dintre valorile Locul recoltarii, Depozit ,
Extracomunitar sau Altele
➢ Selectarea Depozitului /APV-ului sau a Avizului/ a documentului in baza caruia
se face avizul (Provenienta avizului)
➢ Selectarea mijlocului de transport dorit : Auto/Naval/Feroviar/Atelaj
➢ Completarea Identificatorului mijlocului/mijloacelor de transport
➢ Vizualizarea/Completarea datelor referitoare la Punctul de incarcare (Judet,
Localitate, Adresa)
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5.2.1. Selectarea Tipului de transport

Dupa ce selectati un anumit tip de
transport, campurile ce trebuiesc
completate se vor modifica in functie de
fiecare selectie.
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Tip transport locul recoltarii – Se foloseste pentru avizele care sunt emise din
platformele primare.
Dupa ce ati selectat tipul de transport
Locul recoltarii, va trebui sa selectati
din lista APV-ul din care se doreste
emiterea avizului. Lista va fi populata
cu toate APV-urile care au fost predate
spre exploatare (APV stare Predat).
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Tip transport Depozit
Dupa ce ati selectat tipul de transport
Depozit, va trebui sa selectati din lista
depozitul din care se doreste emiterea
avizului. Lista va fi populata cu toate
depozitele care au status active ale
companiei la care sunteti angajat.
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Tip transport Extracomunitar

Dupa ce ati selectat tipul de transport
Extracomunitar, va trebui sa completati
campurile Tip document si Nr. Document

16

Transbordarea
In cazul in care doriti sa faceti un aviz de tip Transbordare, selectati Alte Situatii /
Aviz

In aceasta situatie va trebui sa
completati campul Nr document cu
Codul avizului care face obiectul
transbordarii.
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5.2.2 Selectarea mijlocului de transport
Veti putea selecta din lista unul dintre cele 4 tipuri de transport : AUTO, NAVAL,
FEROVIAR, ATELAJ.

Dupa ce veti selecta unul dintre cele 4
tipuri de transport din lista , veti avea de
completat informatii referitoare la
identificatorul mijlocului de transport
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Mijloc de transport AUTO:

In campul identificator mijloc de
transport trebuie sa completati manual
numarul de inmatriculare al mijlocului de
transport
In campul KM la bord veti completa
numarul de km inregistrati in momentul
emiterii
avizului
in
bordul
autovehiculului.
Daca mijlocul de transport dispune si de
o remorca, va trebui sa completati nr de
inmatriculare al remorcii si apoi sa
apasati pe butonul +.
Dupa ce remorca a fost introdusa se va
afisa un mesaj de succes al operatiunii si
campul Identificator remorca se va goli.

Daca veti dori sa vizualizati sau sa
stergeti remorca introdusa puteti apasa pe
butonul reprezentat printr-un creion. In
acest moment vi se va afisa remorca
introdusa si veti avea posibilitatea de a o
sterge prin apasarea butonului Cos de
gunoi.
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Mijloc de transport NAVAL

Daca ati optat pentru mijloc de transport
naval va trebui sa introduceti datele de
identificare al respectivului mijloc de
transport
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Mijloc de transport FEROVIAR

Daca ati optat pentru mijloc de transport
feroviar va trebui sa introduceti datele
de identificare ale respectivului mijloc
de transport
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Mijloc de transport ATELAJ

Daca ati optat pentru mijloc de transport
ATELAJ tipul de transportator este
automat Non-Sumal.
Daca atelajul nu are un numar de
identificare puteti pune – sau puteti scrie
fara
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5.2.3. Selectarea tipului de transportator.
Veti bifa DA daca transportatorul este utilizator al aplicatiei Sumal, Non Sumal daca
transportatorul este neprofesionist (neutilizator al aplicatiei SUMAL) sau Strain daca
transportatorul este strain.
Daca ati selectat DA (transportatorutilizator de Sumal) va trebui sa selectati
denumirea companiei care va transporta.
Dupa ce veti selecta compania pe ecran va
ramane afisat CUI-ul companiei.
In sectiunea Nume si prenume sofer vor fi
adusi in lista toti utilizatorii din cadrul
companiei anterior aleasa care au rol de
utilizator transportator si il veti alege prin
tastarea numelui si alegerea din lista.

Pentru situatia in care emitentul
transporta se va alege compania proprie
si utilizatorul din cadrul companiei
proprii.
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Pentru Transportator non-sumal se vor completa Pentru transportator Strain se va completa doar
campurile Nume si prenume si CNP sofer
campul Identificator mijloc de transport
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5.2.4. Sectiunea Date referitoare la punctul de incarcare.

Informatiile privind punctul de
incarcare sunt precompletate cu
informatiile APV/Depozit in ceea ce
priveste Judet, Localitate, Adresa.

Dupa ce va asigurati ca ati completat toate campurile trebuie sa apasati butonul Inainte
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5.2.5. Ecranul Date beneficiar
Dupa ce apasati butonul Inainte vi se va deschide ecranul in care trebuie sa completati
Datele beneficiarului.
In acest ecran aveti disponibile urmatoarele functionalitati:
➢ Selectarea categoriei de transport (Intern, Intracomunitar, Extracomunitar)
➢ Functionalitatea de selectare a punctului de descarcare (daca acesta difera sau
nu de adresa beneficiarului)
Veti selecta categoria de transport
Intern daca avizul este pentru un
beneficiar din Romania.
Veti selecta categoria de transport
Intracomunitar, daca avizul este
emis pentru un beneficiar din
Uniunea Europeana.
Veti selecta categoria de transport
extracomunitar daca beneficiarul
avizului este din afara Uniunii
Europene

Dupa ce ati selectat faptul ca veti avea un transport Intern, va trebui sa alegeti
daca respectivul beneficiar este sau nu utilizator de SUMAL.
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Ecran pentru beneficiar utilizator de Sumal
Daca alegeti Da utilizator SUMAL,
atunci va trebui sa selectati compania
beneficiara a masei lemnoase din aviz.
Va trebui ca in campul CUI sa
introduceti ori codul fiscal al companiei
ori denumirea si in acel moment lista se
va popula cu informatii. Trebuie sa
alegeti din lista compania dorita.
Dupa ce alegeti compania va trebui sa
selectati Depozitul companiei selectata
anterior catre care se va indrepta avizul.

In campul Nume depozit, initial va
aparea preselectat un depozit al
companiei.
Campul Adresa se va complete automat
cu adresa depozitului selectat.
Pentru situatia in care beneficiar este un
alt depozit al companiei emitente veti
selecta propria companie si depozitul
aferent.
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Ecran pentru beneficiar ne-utilizator de Sumal

Daca se va selecta Nu utilizator
SUMAL, atunci va trebui sa alegeti
daca este vorba de o persoana fizica
sau o persoana juridica prin bifarea
casutei corespunzatoare.

28

Beneficiarul este neutilizator de Sumal - Persoana fizica
In aceasta situatie va trebui sa
completati campurile aferente
sectiunilor Date persoana si Informatii
adresa.

Veti introduce Codul Numeric Personal
(CNP), Numele si prenumele

Tara este predefinit completata
Romania.
Veti alege judetul prin tastarea in
campul corespunzator a judetului a
primelor caractere si selectarea din lista
derulanta.
Veti alege localitatea prin tastarea in
campul corespunzator al localitatii a
primelor caractere si selectarea din lista
derulanta care va fi populata doar cu
localitatile din judetul anterior selectat.
In sectiunea strada si numarul veti
introduce strada si numarul adresei
beneficiarului.
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Beneficiarul este neutilizator de Sumal Persoana juridica
In aceasta situatie va trebui sa
completati
campurile
aferente
sectiunilor Date persoana si Informatii
adresa.

Veti introduce Codul Fiscal (CUI), si
denumirea companiei

Tara este predefinit completata
Romania.
Veti alege judetul prin tastarea in
campul corespunzator a judetului a
primelor caractere si selectarea din lista
derulanta.
Veti alege localitatea prin tastarea in
campul corespunzator al localitatii a
primelor caractere si selectarea din lista
derulanta care va fi populata doar cu
localitatile din judetul anterior selectat.
In sectiunea strada si numarul veti
introduce strada si numarul adresei
beneficiarului.
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5.2.6. Selectarea punctului de descarcare (daca acesta difera sau nu de adresa
beneficiarului)
Daca veti selecta Da punct de descarcare diferit de adresa beneficiarului , la apasarea
butonului Inainte vi se va deschide ecranul Date destinatar.
In acest ecran va trebui sa alegeti daca destinatarul este sau nu utilizator de Sumal si
in situatia in care nu este utilizator de Sumal, daca este persoana fizica sau juridica.
Vor trebui completate aceleasi campuri
beneficiarului

care au fost completate si in cazul

Dupa completarea informatiilor dorite apasati butonul Inainte.
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5.2.7. Marfa aviz
La apasarea butonului Inainte se va deschide Ecranul Marfa aviz .
In acest ecran va trebui sa alegeti Grupa de specie, Specia, Sortimentul si eventual
subsortimentul daca este cazul.
Campul Grupa de specie va fi populat
doar cu grupele de specii existente in
APV-ul/depozitul din care se emit
avizele.
Campul Specia va fi populat doar cu
speciile din grupa de specie selectata
anterior si care exista in APVul/depozitul din care se emite avizul.
Campul Sortiment va fi populat doar cu
sortimentele disponibile in APVul/depozitul din care se emite avizul.
Campul Subsortiment va fi populat cu
subsortimentele disponibile ale
sortimentului selectat anterior.
Pentru a alege Grupa de specie /
Specia/Sortimentul / Subsortimentul
trebuie sa va pozitionati cu degetul in
dreptul campului aferent si se va
deschide lista cu grupele de
specii/Speciile/ Sortimentele/
Subsortimentele disponibile.
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In functie de selectiile facute va trebui
sa selectati tipul de cubaj.
Pentru lemnul crapat, marunt , gramezi
de craci etc veti alege cubajul Tehnic.
Pentru Lemnul rotund se aplica cubajul
Rotund.
Prin exceptie, in cazul lemnului rotund
cu diametre mai mici se poate aplica si
cubaj Tehnic
Daca selectati un sortiment care nu are
subsortiment, in campul Subsortiment
selectati valoarea Fara Subsortiment
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Se vor completa campurile specifice in cazul fiecarui tip de cubaj in functie de
alegerea facuta.
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In cazul anumitor sortimente va trebui sa introduceti doar volumul , campurile Cubaj
tehnic si Cubaj rotund nu vor mai fi afisate.
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Daca marfa a fost
Introduceti
datele
necesare apoi apasati adaugata cu succes se va
afisa mesajul Marfa a fost
butonul Adauga.
adaugata cu succes!
Campurile
anterior
completate se vor goli.
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Daca introduceti un
volum mai mare decat
volumul pe care il aveti
disponibil pe stoc veti
primi un mesaj de
atentionare.

Puteti verifica marfa introdusa prin apasarea butonului Marfa

Dupa ce apasati butonul se va deschide o
interfata in care veti gasi ordonat sub
forma de lista derulanta toate intrarile pe
care le-ati adaugat in aviz.

Pentru a sterge o anumita intrare din
marfa adaugata pe aviz, puteti
sterge respectiva inregistrare prin
apasarea butonului Sterge.
Daca ati terminat de introdus toata
marfa in aviz apasati butonul inainte
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In momentul in care apasati butonul Sterge se afiseaza un mesaj pentru confirmarea
operatiunii. Daca doriti stergerea apasati butonul DA.

In momentul in care confirmati
stergerea unei inregistrari din lista
marfii , respectiva inregistrare se va
sterge. In acest moment puteti
continua introducerea de marfa in
aviz sau puteti merge mai departe
apasand butonul Inainte.

Apasati butonul Inainte pentru a vi
se deschide ecranul Distanta
transport
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5.2.8. Ecranul distanta transport
Dupa ce ati apasat butonul Inainte se va deschide ecranul Distanta transport.
In functie de numarul de km introdusi
se va modifica si timpul de deplasare
disponibil.

Perioada maxima admisa este de 48 de
ore.

Pentru a mari perioada disponibila se
poate trage de cursorul rosu pana in
partea dreapta a ecranului.
Pentru a merge mai departe apasati
butonul Inainte.
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5.2.9. Ecranul Sumar aviz
Dupa apasarea butonului Inainte , o sa se deschida interfata Sumar aviz.
In aceasta interfata veti regasi informatiile generale ale avizului

40

Ecranul Marfa avizului
Pentru a vedea toate informatiile aferente ecranului Marfa puteti sa derulati ecranul
telefonului de la dreapta catre stanga.
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Ecranul Recapitulatia avizului

.
Dupa ce v-ati asigurat ca datele introduse sunt corecte apasati butonul Inainte.
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5.2.10. Localizarea utilizatorului
In prima instanta veti fi pozitionat pe harta atat dumneavoastra cat si depozitul si se
va afisa si un cerc rosu. Daca va pozitionati in interiorul cercului inseamna ca sunteti
in raza depozitului si veti putea emite avizul.

Pentru actualizarea
pozitiei puteti apasa
butonul Actualizare, caz
in care veti primi un
mesaj de succes.

43

Dupa ce ati actualizat
pozitia apasati butonul
Confirma locatia. In acest
moment veti primi mesaj
Locatia a fost preluata!

In situatia in care observati ca pictograma care va reprezinta pe dumneavoasta sub
forma unui om este pozitionata in afara razei depozitului inseamna ca va aflati in
afara ariei permise pentru emiterea avizelor. In acest moment nu veti putea trece
mai departe si veti primi un mesaj de atentionare in acest sens.
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In situatia in care va aflati in zona fara semnal gsm/date mobile harta google nu se
va incarca. In schimb localizarea se va efectua, campurile Latitudine, Longitudine
si Acuratete vor fi completate, dar nu veti regasi harta incarcata si nici punctul
care va pozitioneaza pe harta (acestea fiind functionalitati Google).
In aceasta situatie, apasati butonul Actualizare si apoi butonul Confirmati locatia
pentru a trece mai departe. Daca operatiunea se realizeaza cu succes se va afisa un
mesaj de succes.
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5.2.11. Finalizarea avizului.
Prin apasarea butonului finalizeaza aviz veti primi un mesaj de confirmare a
operatiunii si veti vedea afisat pe ecran si codul avizului creat.

In acest moment avizul a fost creat cu succes.
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6. Avize proprii
Pentru a vizualiza avizele create accesati meniul Avize proprii.
Se va deschide ecranul Lista avize, ecran in care veti regasi lista cu avizele create.

Pentru a vedea detaliile unuia dintre
avizele din lista apasati pe semnul
reprezentat printr-o pictograma sub
forma unui varf de sageata.
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Se vor afisa informatii in legatura cu
Provenienta, Volum si Data aviz

In aceasta etapa puteti vizualiza
Informatii aviz, puteti preda avizul catre
transportator/ il puteti transporta , puteti
edita avizul in timp de 15 minute de la
emitere(sau pana in momentul in care
acesta a fost predat transportatorului),
sau puteti Exporta avizul in format pdf.
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6.1. Butonul Informatii aviz
Daca ati optat sa vizualizati Informatii aviz, pe ecranul telefonului vi se va afisa
ecranul Detalii Aviz
In acest ecran puteti vizualiza informatiile generale ale avizului
Aceasta interfata este similara celei de
la crearea avizului (descrisa la punctul
5.2.9. Ecranul Sumar aviz)
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Ecranul Marfa avizului
Pentru a vedea toate informatiile aferente ecranului Marfa puteti sa derulati ecranul
telefonului de la dreapta catre stanga.
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Ecranul Recapitulatia avizului
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6.2. Butonul Editare aviz
In termen de 15 minute de la emitera unui aviz, sau pana la momentul predarii lui
catre un transportator profesionist aveti posibilitatea sa editati avizul in cazul in care
sesizati ca ati observat ca anumite informatii au fost introduse eronat.

Daca doriti editarea unui aviz apasati
butonul Editare.
Dupa ce apasati butonul Editare vi se va
deschide avizul in care puteti edita
informatii / puteti adauga sau sterge
marfa introdusa.
Pentru finalizare urmati aceiasi pasi de
la emiterea avizului.
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6.3. Butonul Export
Puteti sa exportati avizul in format pdf prin apasarea butonului Export.
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6.4. Butonul Predare
In momentul in care doriti sa efectuati Predarea avizului catre transportatorul
profesionist apasati butonul Predare.
Atentie! Dispozitivul care va prelua avizul va trebui sa initieze primul operatiunea si
abia apoi veti initia operatiunea de predare a avizului.
Dupa ce apasati Predare se va afisa un mesaj de atentionare.

Pentru predarea avizului
apasati butonul Preda avizul

Mesaj de atentionare.
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Dupa apasarea butonului Preda
avizul, apasati butonul Permiteti
pentru a permite activarea
Bluetooth a dispozitivului. Dupa
acest pas veti vizualiza pe ecran
lista cu toate dispozitivele din
proximitatea dumneavoastra care
au functia Bluetooth activata.
Selectati din lista dispozitivul catre
care doriti sa transmiteti avizul.

Selectati din lista dispozitivul
dorit.

In Ecranul Predare aviz va trebui sa
asteptati finalizarea actiunii de
transfer.
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Daca operatiunea a fost realizata cu succes se va afisa un mesaj de succes pe ecranul
telefonului.
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In situatia in care ati selectat din greseala un alt dispozitiv (sau un alt utilizator care
se afla in raza ), pe ecranul telefonului vi se va afisa un mesaj de eroare.
Daca operatiunea de transfer a avizului esueaza, se va dezactiva functia Bluetooth a
telefonului.
Mesaj de eroare Compania
utilizatorului nu corespunde cu
compania utilizatorului

In cazul in care nu se reuseste
transferul bluetooth se va afisa
mesaj pentru permisiunea
dezactivarii bluetooth.
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6.5. Butonul Transporta
Butonul transporta este diponibil pentru trei posibile situatii,iar comportamentul este
similar pana la momentul ajungerii la destinatie cand pentru cazul 6.5.1 se va afisa
buton Creare NIR, pentru cazul 6.5.2. se va afisa butonul Preda avizul iar pentru
cazul 6.5.3. se vor afisa butoanele Accepta si Respinge
6.5.1. Cazul eu emit/eu transport/eu preiau la destinatie - Aceeasi companie transporta intre 2
depozite iar transportatorul este cel care a emis/va receptiona la destinatie.
6.5.2. Cazul Cazul eu emit/eu transport si la destinatie Predau avizul - compania emitenta este
aceeasi cu compania care transporta iar la destinatie este o alta companie (depozit) si voi preda
avizul.
6.5.3. Cazul eu emit/eu transport iar la destinatie am un destinatar neutilizator de SUMAL

In aceasta situatie cand se acceseaza meniul Avize proprii are la dispozitie butonul
Transporta.

Apsati butonul Transporta.

In acest moment se va afisa pe ecranul
telefonului un mesaj de succes.
In acest moment avizul este pregatit pentru a fi transportat.
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7. Avize de transportat
Dupa ce ati primit confirmarea ca avizul este pregatit pentru transport avizul poate fi
regasit accesand meniul Avize de transportat.

Dupa selectarea avizului se va
deschide ecranul Sumar Aviz in
care
puteti
vedea/verifica
Informatiile generale ale avizului,
marfa avizului si recapitulatia
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Ecranul Informatii generale aviz

In acest ecran se regasesc informatiile
referitoare la Emitent, Transportator,
Destinatar, Punct de incarcare si punct de
descarcare, Valabilitate aviz si Cod aviz
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Ecranul Marfa avizului
Pentru a vedea toate informatiile aferente ecranului Marfa puteti sa derulati ecranul
telefonului de la dreapta catre stanga.

61

Ecranul Recapitulatia avizului

Din acest ecran puteti oricand sa adaugati avizul la transport.
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In cazul in care nu a fost creat transportul veti primi un mesaj de eroare.

In aceasta situatie trebuie sa accesati
meniul principal si sa selectati meniul
Transport pentru a crea transportul.
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8. Transport
8. 1 Crearea transportului
Pentru inceput va trebui sa va creati un transport. Accesati meniul transport.

Pe ecran se va
afisa mesajul Nu
exista
niciun
transport Activ.

Pentru a crea un
transport apasati
butonul Creeaza
transport

In acest moment se va afisa
mesajul Exista un transport
creat. In acest moment puteti
adauga unul sau mai multe
avize la transport
Cand veti apasa butonul adauga Aviz la transport vi se va deschide ecranul Adaugare
aviz la transport.
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8.2. Ecranul Adaugare aviz la transport
In acest moment va trebui sa intocmiti cele 4 fotografii ale mijlocului de transport:
Fata, Spate, Lateral si Numar KM

Dupa ce ati efectuat cele 4 fotografii
trebuie sa apasati butonul Adauga.
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8.3. Start transport
Dupa ce ati adaugat Avizul, in Ecranul Transport veti avea respectivul aviz si puteti
incepe transportul prin apasarea butonului Start transport.

Pe ecran se va afisa timpul
ramas pana la expirarea
avizului.

Trebuie sa apasati butonul
Start Transport pentru a
incepe transportul
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Dupa ce ati apasat Start Transport pe ecranul telefonului vi se va afisa faptul ca
transportul a inceput.

Din acest moment se considera ca transportul a inceput.
Astfel, in momentul in care ajungeti la destinatie si selectati avizul veti avea
posibilitatea sa vizualizati inca o data ecranele Informatii generale aviz, Marfa aviz si
Recapitulatie si veti avea unul dintre butoanele Creare NIR , Preda avizul sau
Accepta sau respinge in functie de unul dintre cazurile expuse la punctele:
6.5.1. Cazul eu emit/eu transport/eu preiau la destinatie - Aceeasi companie
transporta intre 2 depozite iar transportatorul este cel care a emis/va receptiona la
destinatie.
6.5.2. Cazul eu emit/eu transport si la destinatie predau avizul - compania emitenta
este aceeasi cu compania care transporta iar la destinatie este o alta companie
(depozit) si voi preda avizul.
6.5.3. Cazul eu emit/eu transport iar la destinatie am un destinatar neutilizator de
SUMAL
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Cazul Creare NIR la destinatie
Pentru acceptarea marfii la
destinatie apsati butonul Creare
NIR.
In acest moment avizul se
considera acceptat si se va crea
NIR in depozitul de destinatie iar
de pe telefon avizul va disparea.
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Cazul Predare aviz la destinatie
In momentul in care ati ajuns la destinatie, puteti sa predati avizul catre depozitul de
destinatie.
Pentru acest lucru trebuie sa va selectati din lista de transport avizul dorit.
Dupa ce ati ales avizul pe care doriti sa il predati la destinatie, vi se deschide ecranul
Sumar aviz.

Atentie! In acest caz va trebui sa anuntati destinatarul sa se logheze in aplicatie ,
sa se sincronizeze si sa aleaga meniul Preluare aviz de la Transport!!!
Abia dupa aceste actiuni ale utilizatorului de la destinatie veti apasa butonul
Predare!!
In momentul in care apasati butonul Predare, se va afisa pe ecran lista cu toate
dispozitivele Bluetooth active din raza.
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Se va afisa un mesaj de atentionare.
Dupa ce v-ati asigurat ca destinatarul a
demarat procedura de preluare apasati
butonul DA

Va trebui sa selectati dispozitivul
catre care doriti sa transmiteti avizul.
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Daca operatiunea a fost realizata cu succes se va afisa un mesaj de succes.

71

In situatia in care ati selectat din greseala un alt dispozitiv (sau un alt utilizator care
se afla in raza ), pe ecranul telefonului vi se va afisa un mesaj de eroare.
Daca operatiunea de transfer a avizului esueaza, se va dezactiva functia Bluetooth a
telefonului.
Mesaj de eroare Compania
utilizatorului nu corespunde cu
compania utilizatorului

In cazul in care nu se reuseste
transferul bluetooth se va afisa
mesaj pentru permisiunea
dezactivarii bluetooth.
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Cazul eu emit/eu transport iar la destinatie am un destinatar neutilizator de SUMAL (
Inchidere aviz)
In situatia in care destinatarul avizului este o persoana fizica sau juridica
neutilizatoare a aplicatiei SUMAL 2.0, in momentul ajungerii la destinatie trebuie sa
confirmati Acceptarea sau Respingerea avizului de catre destinatar.

Cand ati ajuns la destinatie si
destinatarul va accepta marfa apasati
butonul Accepta.
In caz contrar apasati butonul
Respinge si va trebui sa anuntati cel
mai apropiat Ocol silvic pentru a veni
sa emita un aviz de tip Altele Retur/Refuz
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8.4. Finalizare Transport
Dupa ce ati predat avizul/avizele la destinatie apasati butonul Finalizare transport
pentru a inchide transportul.
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9. Preluare aviz de la transport
Veti accesa acest meniu in momentul in care dumneavoastra urmeaza sa preluati un
aviz de la transportator.
Pentru a prelua un aviz de la transportator selectati meniul Preluare aviz de la
transport
Se va deschide ecranul Preluare Aviz.
Atentie! Transportatorul apasa primul butonul de Preluare aviz, apoi emitentul
pe cel de Predare aviz!
Trebuie
sa
apasati Se va afisa un mesaj prin
butonul Preluare
care trebuie sa acordati
permisiune aplicatiei sa
activeze functia Bluetooth
si sa faca dispozitivul
vizibil
pentru
alte
dispozitive

Dupa
ce
acordati
permisiune
pentru
Bluetooth telefonul este
pregatit sa primeasca
avizul.

In acest moment Transportatorul poate apasa butonul Predare.
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Daca operatiunea pe Preluare aviz de la transportator s-a efectuat cu succes, pe
telefonul companiei destinatare se afiseaza avizul si butoanele Accepta si Refuza.
La momentul in care ati
preluat cu succes avizul
de la transportator
apasati butonul Accepta
pentru acceptarea
avizului sau butonul
Refuza pentru
respingerea avizului.

77

10. Avize in tranzit
Veti accesa acest meniu in momentul in care stiti ca aveti un aviz care se indreapta
catre depozitul dumneavoastra si doriti sa verificati marfa introdusa.
Din acest meniu puteti accepta sau respinge avizele de tip Extracomunitar sau cele
interne care sosesc cu mijloc de tramsport Naval sau Feroviar catre depozitul
dumnavoastra.

Pentru a vedea avizele in tranzit trebuie sa
va selectati depozitul de destinatie. Veti
regasi in lista toate avizele care se
indreapta catre depozitul ales anterior.

Apasasti butonul Descarca informatii aviz
pentru a vizualiza mai multe informatii
despre acel aviz.
Se va deschide interfata Detalii aviz.
Dupa ce vizualizati detaliile avizului
reveniti in ecranul Avize in tranzit.
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In acest moment in interfata Avize in
tranzit veti avea posibilitatea de a revedea
informatiile din aviz daca apasati butonul
Informatii sau puteti accepta avizul daca
apasati butonul Accepta.

79

