
BHS WEBBOOKING 
WORKFLOW 

 
Du kan logge ind fra vores hjemmeside ( www.bhstrans.dk ) eller direkte www.tntbhstrans.dk  

Du kan bruge Internet Explorer 11 eller nyere, Google Crome eller Firefox. 

( Ovenstående gælder når alle brugere er flyttet til det nye webbooking, til da brug n.tntbhstrans.dk ) 

 

 

Login og password oprettes af BHS.  

Du kan selv rette password efterfølgende. 

Hvis du i dag bruger vores gamle webbooking, 

kan du bruge samme login. 

 

 

  

http://www.bhstrans.dk/
n.tntbhstrans.dk
http://bhslogistics.dk/dk/track-and-trace/
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Når du er logget ind starter du på et oversigtsbillede, hvor du kan se alle dine ordre der ligger i systemet. 

Her kan du også skifte sprog og password. 

Du kan printe dine ordre, label og fragtbreve. Du kan søge, sortere og overføre til excel. Du kan også se din forventede pris, dog uden evt. tillæg så det er kun vejledende. 

I venstre side kan du vælge at se din oversigt eller dine læsse og losse adresser. Eller gå til nye ordre. 
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Øverst i Åbne Ordre (Open Shipments) kan du søge, afgrænse og sortere. Standard ser den 1 måned tilbage. 

 

 

 

Hvis du klikker på Forsendelsesnr. (Shipments no.) så kan du se hele ordren. 
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Klikker du på status får du hele historikken på ordren. 

 

 

I mine adresser kan du se, redigere og slette dine læsse og losse adresser.  
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Når du klikker på Opret booking (Create booking) kommer du ind i nedenstående billede. Her har du dine bookingskabeloner. Dem kan du selv lave ved at gemme en ny 

booking som en skabelon. Så kan du genbruge dine indtastninger igen og igen. 

Du kan slette en skabelon og du kan ændre i den. 

Du kan søge på det navn du har givet den.  

 

Her søger du. Og hvis du vælger en skabelon vil den nye ordre være udfyldt med alt der står i skabelonen. 
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Klikker du på opret ny booking (start create new booking) får du en blank ordre (du kan få en standard læsse adr. på alle nye bookinger). 

 Her er der mange felter der skal udfyldes. 

Forsendelsesmetode (incoterm, Shipment method), Ordre reference (evt. dit ordrenr.), Navn, Adresse, Nr., Postnr., By, Land, (Provins, hvis det er til USA, Canada eller 

Frankrig), kontakt og telefon. Både på læsse og losse adresse. 

Dato sættes automatisk, men hvis du har andre ønsker skal disse også udfyldes. 

Læsse og losse reference hvis der er noget specielt.  

Du kan gemme adressen ved at sætte flueben i Gem Adresse. 

Nye funktioner: 

Der er kommet e-mail adr. på læsse og 

losse adr. 

Hvis disse udfyldes vil der automatisk blive 

sendt mail til disse adr. med Information 

og Track &Trace. Til læsseadr. medsendes 

label. 

Dette aktiveres kun hvis kunden ønsker 

dette. 
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Nye funktioner: 

Der er kommet GIN NR. på vare-linien, så hvis man har 

et unikt nummer på varen, kan man skrive det her. 

Hvis du skriver i dette felt, kan der kun være 1 stk. pr. 

vare-linie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vare-linien skal udfyldes med min. varenavn, antal, type, og vægt. Andre felter kan udfyldes. 

Farligt gods oplysninger udfyldes ved at klikke på  

Du kan tilføje ekstra linier, eller annullere eller slette linier. 

Du kan i hele forløbet gemme din ordre som en skabelon, så du kan bruge den på et senere tidspunkt. 

Når du er færdig godkender du ordren. 

  



BHS WEBBOOKING 
WORKFLOW 

 
Du får muligheden for her at gemme den som en skabelon. Men ellers klikker du på OK. 

 

Hvis ellers alt er udfyldt og kan lade sig gøre dukker ordren op som en ikke godkendt booking, midt på siden. 

Her vil en evt, fejlmeddelelse vises og man kan rette bookingen ved at klikke på den. 

Hvis den godkendes af systemet, vil den forsvinde ret hurtigt fra ikke godkendte bookinger og dukke op nede i forsendelser.  

 

På denne side kan du se status direkte på oversigten. Du kan se ordren ved at klikke på Forsendelsnummer,  

Du kan printe/se label eller fragtbrev. Og hvis du har ændringer til en ordre kan du klikke på den lille kuvert yderst til højre,  

så sender du en mail til den medarbejder der behandler din ordre. 

 


