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OM MASSE SEND TURE TIL SAMARBEJDSPARTNER
Funktion til at sende flere ture til en samarbejdspartner på én gang.
Ture, der endnu ikke er bekræftet, er slettet, tabt, kørt, godkendt, faktureret, er overført fra samarbejdspartner, er
kreditnota, fritekstfaktura eller lign., eller mangler vogn pris kan ikke overføres til samarbejdspartner.
UDVÆLGELSE AF TURE
Relevante ture udvælges i turoversigten og funktionen aktiveres via linket under oversigten:

Funktionens vindue består af 3 dele:
•
•
•

Oversigt over valgte ture
Valg af samarbejdspartner
Konfliktmeddelelser.
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OVERSIGT OVER VALGTE TURE
Oversigten indeholder de ture, der blev udvalgt via oversigten med evt. advarsler for at
turen er overført fra samarbejdspartner og / eller at den mangler vogn pris.

I oversigten kan de enkelte ture eller alle ture fravælges / markeres på ny.
Ture, der ikke kan sendes til samarbejdspartner, kan ikke markeres, hverken individuelt eller via fælles markering.
VALG AF SAMARBEJDSPA RTNER
Vælg samarbejdspartner, som alle markerede ture i oversigten skal sendes til:

Samarbejdspartneren skal først være oprettet via Administration -> Opsætning -> Samarbejdspartnere, som vi må
overføre ture til (under Administration-overskriften).
KONFLIKTMEDDELELSER
Eventuelle ture, som ikke kan sendes til samarbejdspartner, listes under årsag hertil:

Ikke-tilladt status kan være:
Slettet, kørsel uden slutdato, forespørgsel på kørsel, tilbud, storkunde ordre, kørt kørsel, godkendt, faktureret eller tabt
kørsel.
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SEND TURE
Hvis der er valgt ture og samarbejdspartner, vil disse ture blive sendt til samarbejdspartneren ved tryk på OK-knappen.
Ellers vises en advarsel for manglende valg af ture / samarbejdspartner.
Funktionen kan forlades uden at sende ture ved at lukke dialogboksen eller ved at trykke på Annuller-knappen.

INFORMATION
BRUG FOR HJÆLP?
Hvis I har spørgsmål ift. opsætning i webTour, så kontakt venligst support@webTour.dk.
Ved ønske om telefonisk kontakt, så ring venligst på tlf. nr.: 70 200 698.
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