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Välkommen
Fraktjakt är en gratistjänst där vem som helst kan söka, köpa och boka frakt.
Fraktjakt är dessutom ett fullskaligt TA-system där du smidigt hanterar dina frakter online med
bokning, fraktetiketter, spårning, aviseringar och returer, samt möjlighet till orderkoppling och
integrering genom vårt smarta API.

Din personliga logistikpartner
Fraktjakt är din personlig logistikpartner. Vi erbjuder nytänkande lösningar som tar din
transportadministration till en ny nivå. Fraktjakt optimerar dina transportkostnader och ger dig
branschunika lösningar som egendesignade spårningssidor, aviseringsutskick och inbyggd
returfrakt.

En trevligare fraktupplevelse
Frakt ska varken vara svårt eller tidskrävande. Därför erbjuder vi många förenklande lösningar som
automatiskt adressregister, paketmallar och fraktvärldens enklaste orderkoppling för en betydligt
snabbare bokningsprocess. Du har även möjlighet till samlingsfaktura även om frakterna kommer
från olika fraktbolag och en riktigt bra service är en självklarhet för oss där vår populära kundtjänst
hjälper er igenom alla tänkbara äventyr för era frakter. Frakta lugnt!

Med eller utan fraktavtal
Vi erbjuder prisvärda frakter, inrikes som utrikes, där du redan från start kan ta del av våra
färdigförhandlade fraktavtal med storkundsrabatt. Vill du sedan sänka kostnaden ytterligare så
erbjuder vi ännu mer fördelaktiga fraktpriser genom vår premiumtjänst Fraktjakt+.
Har du redan fördelaktiga fraktavtal är det även möjligt att använda egna fraktavtal med Fraktjakts
transportadministrativa system.
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Denna manual
Detta är en kort guide som beskriver hur du kommer igång med ditt företag på Fraktjakt.
Dokumentet beskriver också hur du bokar frakt samt hur du under ditt konto kan kan göra
inställningar för en enklare och smidigare frakthantering.
Vi uppskattar och gillar alla frågor och synpunkter på våra tjänster.
Tveka aldrig på att kontakta oss.
http://www.fraktjakt.se/om_fraktjakt/kontakt
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Registrera företagskonto
Om ni redan har ett användarkonto, så loggar ni först in på det och lägger till ett företag till ert
befintliga konto under era inställningar.
Annars kan ni skapa både användarkonto och företag samtidigt genom att
klicka på ”Logga in / Registrera nytt Företag” i menyn eller knappen
”Registrera nytt Företag” på loginsidan.

Efter att du har registrerat ett företag och användarkonto skickas en aktiveringskod till den epostadress du angav. Klicka på länken i mejlet för att aktivera ditt företagskonto. Du kan även
kopiera koden du får via mejlet och klistra in i rutan för ”Aktiveringskod”.
Om du inte fick något aktiveringsmejl från oss så kan det bero på att mejlet hamnat i din
spam/skräpkatalog eller att du skrivit in en felaktig e-postadress.
När du aktiverat ditt företags konto så kan du logga in och direkt börja boka frakter.

Högst upp till höger på Fraktjakt väljer du det konto som du vill boka frakt och arbeta med.
Du kan lägga till fler företag och/eller webbutiker och affärssystem under ditt användarkonto. På
samma sätt kan du även koppla fler användarkonton till dina företag, så att varje medarbetare får
sin egen inloggning.
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Beräkna fraktpriser
Så här beräknar och bokar du frakt genom Fraktjakt
Under 'Skicka'-fliken startar du din transportsökning.
Du behöver inga egna fraktavtal för att boka din frakt genom Fraktjakt. Redan från start har du
tillgång till förhandlade fraktavtal med de olika transportörerna och du kan boka frakt direkt.
Genom Fraktjakt kan du boka frakter även med dina egna fraktavtal, samtidigt som du tar del av
Fraktjakts övriga fördelar och funktioner som t.ex. prisoptimering, spårning, postnummerkontroll
och uppföljning.

Valfri inmatning
Fyll i allt direkt eller så lite som du känner för. Endast obligatoriska fält krävs för en prisberäkning,
men fyller du även i de rekommenderade fälten slipper du komplettera fraktuppgifter i senare steg
och kan därför skapa färdiga frakter direkt till kundvagnen.
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Vid utrikesfrakt
Börja med att ange vilket land som mottagaren bor i. Adressen anpassas automatiskt till det valda
landets adressformat. Alla länder har olika postnummerformat som Fraktjakt hjälper er med. Även
för de länder som inte använder postnummer eller kräver andra uppgifter som region osv.

Kopiera uppgifter
Ska du skicka flera paket till samma mottagare, kan du med fördel använda kopiera-knappen enligt
bilden nedanför.

Vikt och volymuppgifter är viktiga för att matchande frakttjänster ska kunna
hämtas och rätt pris beräknas.
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Sökresultat
Beroende på hur du gjort dina inställningar så visas resultatet antingen på snabbaste leveranstid
eller billigaste fraktpris.

Vill du ändra sorteringsmetod gör du det enklast genom att klicka på antingen Tid eller Pris. Du kan
även göra inställningar kring detta under din användares kontoinställningar eller direkt under dina
personliga inställningar.

Detaljerad information och villkor
När du får upp sökresultatet, kan du läsa mer om varje frakttjänst och se villkor för den valda
tjänsten genom att klicka på 'Visa mer' enligt bilden nedanför.

9

Innehåll
Fyll i vad paketet innehåller, i de fall där detta krävs. Det är oftast inget krav för inrikesfrakt, men
vissa fraktbolag kräver det.

Du kan antingen välja att mata in dessa uppgifter direkt i sökningen eller vänta med att komplettera
dem efter valet av frakttjänst. Fördelen med att mata in dem först är att du då kommer direkt till
kundvagnen och kan hoppa förbi alla mellanliggande steg.

Förbjudet innehåll
Vi listar vanliga förbjudna föremål vid inrikes och utrikesfrakt, som vi rekommenderar alla nya
kunder att läsa igenom. Fraktbolagen har dock egna bestämmelser för sina frakttjänster, som listas
under fraktbolagens och frakttjänsternas egna villkor.
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Fraktköp
OBS! Alla fraktköp kräver tillgång till skrivare för utskrift av frakthandlingar!

Val av frakttjänst
För att köpa en frakttjänst klickar du på Välj-knappen. Väntar du en sekund så dyker en
prisberäkningsruta upp till höger som visar hur priset beräknats och vad som ingår.

Komplettera saknade uppgifter
Om alla fraktuppgifter redan är angivna i sökformuläret, så kommer du hamna direkt i kundvagnen.
Annars erbjuds du komplettera de saknade uppgifterna.

Automatiskt val av frakttjänst
Även utan en integration kan ni använda Fraktjakts automatisering genom att till exempel låta
Fraktjakt automatiskt välja billigast eller snabbast frakttjänst åt er. Se bara till att först fylla i innehåll
och övriga uppgifter så kommer frakten beräknas fram och frakttjänst väljas automatiskt åt er.
Den färdiga frakten landas sedan direkt i er varukorg när den är klar. Under tiden är ni fria att göra
vad ni vill som att mata in en ny frakt.

11

Betalsätt
Nu lägger du din frakt i kundvagnen där du sedan kan välja betalningssätt. Har du en
månadsfaktura från Fraktjakt så kommer även den knappen synas som alternativ och använder du
dina egna fraktavtal som kommer en knapp synas som heter 'boka'. Du kan lägga till hur många
frakter du vill i kundvagnen innan du slutför bokningen och på så sätt skriva ut alla frakthandlingar
på en och samma gång, likt ett dagsavslut.

Innan du kan boka/betala måste du godkänna Fraktjakts och transportörens villkor.

Alternativ
Så här använder du betalningssätten:


Direktbetalning via kort, Masterpass eller Internetbank



Daglig samlingsfaktura



Veckofaktura

(Betala nu)
(10/20 dagars betalningsvillkor)
(Kan ni som företag ansöka om)

Faktura; Som pluskund hos oss har du 20 dagars betalningsvillkor. Under dina inställningar väljer
du hur du vill ta emot dina fakturor. Du kan välja mellan brevfaktura och PDF-faktura på mejl.

12

Ändra mottagande ombud

Önskar du ändra en mottagarens utlämningsombud, klicka på 'Visa/ändra detaljer' vid fraktordern i
kundvagnen och sedan redigeringsikonen vid utlämning.

Då får du förslag på andra ombud i området för det mottagande postnumret. Tex om er kund skulle
önska ett annat fraktombud än det som är närmast bostadsadressen.
Behöver du även ändra vikt, volym eller innehåll, emballage och avisering. Klicka på den del av
uppgifterna som behöver ändras.
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Transportbokning av upphämtning
Om du bokat en frakt där upphämtning ingår.
Vi har redan preliminärbokat din hämtning. Bokningen grundar sig på transportörens stopptider för
upphämtning samma dag, de flesta transportörer har ingen garanti för att upphämtning sker den
dag man önskar men de försöker alltid tillgodose önskad dag och tid för upphämtning.
Transportörernas brytpunkt för upphämtning samma dag varierar från transportör och ort. Därför
har vi satt brytpunkten till klockan 13.00. Köper och bokar du frakt efter detta klockslag blir det en
automatisk bokning för upphämtning dagen efter.

Ändra hämtningsdag
Önskad hämtningsdag kan du ändra innan bokningen har genomförts.
Klicka då på 'Visa / Ändra detaljer' vid bokning av upphämtning.

Egen inlämning
Önskar du själv lämna in på en terminal så kan du ta bort bokning av upphämtning redan i kassan
genom att välja det från alternativmeny till höger om varje bokning.

Annan avsändare
Så här ändrar du om det är en annan hämtadress / bokningsadress än avsändaradressen:
1. Klicka på "Visa / Ändra detaljer".
2. Ändra Avsändarens namn, kontaktperson, kontaktpersonens telefon och kontaktpersonens
email. Klicka på Ange annan adress och lägg till den nya adressen, glöm inte att Spara.
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Skriv ut frakthandlingar
För att köpa frakter krävs en skrivare för utskrift av frakthandlingar!
När du betalat frakten är det dags att skriva ut dina frakthandlingar.

Fraktjakt grupperar hela orderns etiketter och tillhörande fraktdokument per utskriftsformat. Om ni
köper flera frakter samtidigt så kan ni också skriva ut frakthandlingarna i en samlad utskrift. Men
önskar ni skriva ut ett specifikt dokument, så kan ni få fram en lista över varje fraktdokument via
länken ”Visa enskilda frakthandlingar”.
Fraktbolagen föredrar att fraktetiketterna skrivs ut på så kallade ”STE-etiketter”, som både finns för
utskrift på A4 i vanlig skrivare eller i rullar för dedikerade etikettskrivare. Men saknar ni etiketter,
brukar det funka bra att skriva ut på vanligt papper och fästa själv på paketet med tex tejp. Det
viktiga är att etiketten sitter fast och kan avläsas okulärt och av scanner.
STE-etiketter finns att köpa hos oss, under fliken ”Varor” eller i välsorterad pappershandel. Vet ni
redan nu att ni kommer handla frakt ofta, så kan det dessutom vara värt att införskaffa en billigare
etikettskrivare (vi rekommenderar TSC DA210 och Zebra GK420D). Då blir både utskriftshanteringen smidigare och etiketterna billigare i löpande format.
Vissa utlandsfrakter kräver utskrift av så kallad ”commercial invoice” eller ”handelsfakturor”, som
behöver läggas i en plastficka som fästs på paketen. Denna plastficka kan så klart också köpas
hos oss men även i välsorterade kontorsbutiker.
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Leveransstatus
Under dina order- och fraktsidor kan du följa upp dina frakter och du får löpande status om var dina
försändelser befinner sig. Du kan direkt i gränssnittet se när försändelserna är levererade osv.
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Internationella frakter
Vid internationella frakter behöver ni fylla i fler uppgifter än vid inrikesfrakt för att både fraktbolag
och tull kräver det. Vilka uppgifter som krävs beror på vilket land ni skickar till, om ni är företag eller
privatperson, vilka varor ni har, var de är tillverkade och vad de är värda.
Fraktjakt vägleder inte bara ert fraktskapande genom att slå upp adresser, ortsnamn, frakttjänster
och närmaste ombud utan förmedlar även information och erfarenhet från vår allt växande
kunskapsbank om frakt till alla världens länder. Varje region och land har egna notiser med
information om risk för eventuella tullavgifter samt varor och förpackningsmaterial som tidigare
kunder haft problem med.
Vi guidar er även med grundläggande information om termer som IOSS, Eori, VOEC, VAT, UK
supply VAT, TIN, REX, HS varukoder, Taric och när de behövs för era tullhandlingar, samt vilka
regioner de är applicerbara för som EU, EES, GSP, ULT och andra frihandelsavtal.

Innehåll vid utrikesfrakt
Innehållsinmatningen för utrikesfrakt utanför EU ser lite annorlunda ut än för inrikes. Här är det
viktigt att fylla i rätt innehåll och beskrivning. Tänk på att använda det språk som mottagarlandet
kan läsa. Alla olika varor i paketet ska specificeras.

Namn
Här fyller du i titeln på varan. Klicka på ”+ Lägg till varuslag” om det finns olika varor i paketet.
Detta gör du tills allt innehåll i paketet är beskrivet.

Totalvikt
Varje registrerad artikel/vara ska också anges i vikt. Detta gör du tills den totala vikten som du
angav vid sökningen är uppnådd.
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Varukoder
Varukoder (även kallade tulltariff-koder, taric-koder och hs-koder) är ofta inget krav, men förbättrar
och snabbar upp tullarbetet. Ni får därmed kortare leveranstid och mindre risk för obehagliga
överraskningar som straffavgifter eller att era paket helt och hållet fastnar och nekas av tullen.
En varukod består av tio siffror i importdeklarationen och åtta i exportdeklarationen. Varukoderna
bygger på The Harmonized Commodity Description and Coding System, ett internationellt system
som över 200 länder använder sig av som grund för tulländamål och handelsstatistik.
De fyra första siffrorna kallas HS-nummer, de sex första kallas HS-undernummer. Utöver HSnummer och undernummer har vi inom EU utökat siffrorna till åtta. Dessa åttasiffriga varukoder
kallas för ”kombinerade nomenklaturen” och är EU:s tulltaxa som ska användas för klassificering.
EU har byggt på den kombinerade nomenklaturen med en arbetstulltaxa som heter Taric. Taric
består av tiosiffriga varukoder. Det gör det möjligt att koppla ihop bestämmelser om exempelvis
antidumpning, licens och suspension av tull med den kombinerade nomenklaturen.
Som importör eller exportör är du ansvarig för att dina varor blir rätt klassificerade. Det här gäller
också om du anlitar ett ombud som gör deklarationen. Om du har deklarerat en felaktig varukod
kan det innebära att du har fått betala för lite eller för mycket i tull eller att det kanske krävs
införseltillstånd för varan.
https://www.tullverket.se/sv/foretag/klassificeravaror
Med våra Intelligenta innehållsmallar kan ni komplettera era frakter med korrekta varukoder
automatiskt, genom att antingen automatiskt hämta information från tidigare frakter och på så vis
lära upp ett smart varuregister med nya mallar eller manuellt lära innehållsmallarna vad ni vill
komplettera kommande frakter med.
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Tullhandlingar
Till skillnad mot enklare TA-system som bara skapar fraktetiketter och fraktsedlar, så hjälper
Fraktjakt även till med sändningslistor, följesedlar och fyller till och med i tullhandlingar för
säkerhetsdeklarationer, CN22, CN23, Proforma och Handelsfakturor (Commercial Invoice)
automatiskt.
Fraktjakt skapar automatiskt flera grundläggande tulldokument för din frakt, men det är också värt
att notera att dessa bara är till som hjälpande grund i er tullhantering. Det är fortfarande alltid ni i
rollen som avsändare som ansvarar för att ni tagit del av aktuell och specifik information som gäller
just er försändelse från Tullverket och fraktbolagen själva. Behövs inte Fraktjakts dokument om ni
exempelvis skapar egna handlingar, så kan ni inaktivera så att de inte inkluderas i er
samlingsutskrift och automatiska utskrifter.

Handelsfakturor
En handelsfaktura eller Commercial Invoice
används för att beskriva varor som exporteras
för försäljning och är en viktig del av
klareringsprocessen där tullmyndigheter
klassificerar gods så att tullavgifter och skatter
kan bedömas korrekt.
Alla försändelser till länder utanför den
Europeiska unionen (EU) kräver
tullhandlingar. Ingen tullhandling krävs för
varor som skickas inom EU, undantaget
Cypern, Grekland och Malta, samt områden
utanför EUs punktskatteområden som Åland
och Kanarieöarna.
Korrekt och fullständig information på en
handelsfaktura är mycket viktigt för att få en
snabb tullhantering. De flesta fraktbolag
kräver en handelsfaktura med tre kopior, alla
individuellt signerad. De rekommenderar även
att du lägger en extra kopia i paketet.
Fraktjakt skapar automatiskt en
grundläggande handelsfaktura för er frakt med
den mest vanliga informationen förifylld. Det är
dock fortfarande ert ansvar att kontrollera så
att informationen stämmer och ifall några
uppgifter saknas. Önskar ni skapa era egna tullhandlingar kan ni inaktivera Fraktjakts dokument
under era utskriftsinställningar. Var medveten om att vissa länder ibland inte godkänner handskriva
handelsfakturor. Om inte dokumentet är korrekt kan frakten stoppas av mottagande tull. Fraktjakt
kommer då att fakturera för de merkostnader som kan uppstå.
Signeringen behöver inte vara i original och i Fraktjakt kan du ladda upp din namnteckning så att
den fylls i automatiskt.
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Proformafakturor
En proformafaktura används istället för en
handelsfaktura om importören inte har köpt
varan. Alltså om varan inte är till försäljning,
till exempel för gåvor, varuprover, returer och
reparationer. Proformafakturan är en viktig
del av klareringsprocessen där
tullmyndigheter klassificerar gods så att
tullavgifter och skatter kan bedömas korrekt.
Alla försändelser till länder utanför den
Europeiska unionen (EU) kräver
tullhandlingar. Ingen tullhandling krävs för
varor som skickas inom EU, undantaget
Cypern, Grekland och Malta, samt områden
utanför EUs punktskatteområden som Åland
och Kanarieöarna.
Korrekt och fullständig information på en
tullhandling är mycket viktigt för att få en
snabb tullhantering. De flesta fraktbolag
kräver en proformafakturor med tre kopior,
alla individuellt signerad. De rekommenderar
även att du lägger en extra kopia i paketet.
Fraktjakt skapar automatiskt en
grundläggande proformafaktura för er frakt
med den mest vanliga informationen förifylld.
Det är dock fortfarande ert ansvar att kontrollera så att informationen stämmer och ifall några
uppgifter saknas. Önskar ni skapa era egna tullhandlingar kan ni inaktivera Fraktjakts dokument
under era utskriftsinställningar. Var medveten om att vissa länder ibland inte godkänner handskriva
handelsfakturor. Om inte dokumentet är korrekt kan frakten stoppas av mottagande tull. Fraktjakt
kommer då att fakturera för de merkostnader som kan uppstå.
Signeringen behöver inte vara i original och i Fraktjakt kan du ladda upp din namnteckning så att
den fylls i automatiskt.
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Tulldeklaration CN22
CN 22 är en förenklad tulldeklaration för brevförsändelser
med värde upp till 2 000 kronor. CN 22 inkluderar även en
säkerhetsdeklaration. Klistra CN22 direkt på försändelsen,
helt på framsidan.
Alla försändelser till länder utanför den Europeiska unionen
(EU) kräver tullhandlingar. Ingen tullhandling krävs för
varor som skickas inom EU, undantaget Cypern, Grekland
och Malta, samt områden utanför EUs punktskatteområden
som Åland och Kanarieöarna.
Korrekt och fullständig information på en tullhandling är
mycket viktigt för att få en snabb tullhantering. De flesta
fraktbolag kräver en proformafakturor med tre kopior, alla
individuellt signerad. De rekommenderar även att du
lägger en extra kopia i paketet.
Fraktjakt skapar automatiskt CN22 och flera övriga
grundläggande tulldokument förifyllda med uppgifterna om
er frakt. Det är dock fortfarande ert ansvar att kontrollera
så att informationen stämmer och ifall några uppgifter
saknas. Önskar ni skapa era egna tullhandlingar kan ni
inaktivera Fraktjakts dokument under era utskriftsinställningar. Om inte dokumentet är korrekt kan
frakten stoppas av mottagande tull. Fraktjakt kommer då att fakturera för de merkostnader som
kan uppstå.

Tulldeklaration CN23
CN 23 är en tulldeklaration med säkerhetsdeklaration för samtliga postpaket och brevförsändelser
över 2 000 kronor. CN 23 gäller även för postpaket samt brevförsändelser under 2 000 kronor som
skickas i handelssyfte. Tejpa dokumentet direkt på det du ska skicka eller lägg i plastficka som du
fäster på försändelsen.
Alla försändelser till länder utanför den Europeiska unionen (EU) kräver tullhandlingar. Ingen
tullhandling krävs för varor som skickas inom EU, undantaget Cypern, Grekland och Malta, samt
områden utanför EUs punktskatteområden som Åland och Kanarieöarna.
Korrekt och fullständig information på en tullhandling är mycket viktigt för att få en snabb
tullhantering. De flesta fraktbolag kräver en proformafakturor med tre kopior, alla individuellt
signerad. De rekommenderar även att du lägger en extra kopia i paketet.
Fraktjakt skapar automatiskt CN23 och flera övriga grundläggande tulldokument förifyllda med
uppgifterna om er frakt. Det är dock fortfarande ert ansvar att kontrollera så att informationen
stämmer och ifall några uppgifter saknas. Önskar ni skapa era egna tullhandlingar kan ni inaktivera
Fraktjakts dokument under era utskriftsinställningar. Om inte dokumentet är korrekt kan frakten
stoppas av mottagande tull. Fraktjakt kommer då att fakturera för de merkostnader som kan
uppstå.
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Säkerhetsdeklaration
När du skickar postförsändelser inom EU ska en säkerhetsdeklaration bifogas på försändelsen.
Denna fäster du på försändelsen.

Fraktjakt skapar automatiskt de säkerhetsdeklarationer som krävs för er frakt.
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Tulluppgifter

Eori-nummer
Registrerings- och identitetsnummer för ekonomiska aktörer, (engelska: Economic Operator
Registration and Identification, Eori) är ett system inom Europeiska unionen för att identifiera
personer och företag som importerar varor från ett icke-EU-land till ett EU-land. Eori-systemet
används också om du ska exportera varor från ett EU-land till ett land utanför EU.
https://eoriwebb.tullverket.se/ea-ansokan-klient/sv/ansokan
I Fraktjakt kan detta nummer sparas och automatiskt fyllas i när det behövs i era tullhandlingar.
Både för era egna företag och era mottagare genom vårt automatiska adressregister.

Rex-nummer
Registrerad exportör (Rex) är ett system som används för att intyga ursprung som kan ge
förmånsbehandling vid export av varor värda mer än 6000 euro.
https://www.tullverket.se/sv/foretag/exporteravaror/frihandelvidexport/registreradexportorrex
I Fraktjakt kan detta nummer sparas och automatiskt fyllas i när det behövs i era tullhandlingar.
Både för era egna företag och era mottagare genom vårt automatiska adressregister.

VOEC-nummer
VAT on e-commerce (VOEC). Undvik tullavgifter för varor upp till 3000 NOK vid export till Norge,
genom att ansöka om ett VOEC-nummer och ta betalt för norsk moms.
https://www.skatteetaten.no/en/business-and-organisation/vat-and-duties/vat/foreign/e-commercevoec/
I Fraktjakt kan detta nummer sparas och automatiskt fyllas i när det behövs i era tullhandlingar.
Både för era egna företag och era mottagare genom vårt automatiska adressregister.
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UK Supply Vat
Momsnummer för supply VAT i Storbritannien. Är ett krav för att hantera betalningen av moms vid
försäljning till konsumenter i Storbritannien om värdet inte är över 135 GBP (försäljningsvärde exkl
frakt mm).
https://www.gov.uk/guidance/register-for-vat
I Fraktjakt kan detta nummer sparas och automatiskt fyllas i när det behövs i era tullhandlingar.
Både för era egna företag och era mottagare genom vårt automatiska adressregister.

IOSS-nummer
Import One-Stop-Shop (IOSS) används för att deklarera att moms redan betalats vid försäljningen
av varor värda högst 150 euro. Företag som säljer varor som finns utanför EU till kunder inom EU
kan ansöka om att använda IOSS.
IOSS är samma nummer som OSS, så europeiska företag kan använda sitt OSS-nummer i
tulldeklarationer som IOSS. Ansök hos Skatteverket för att erhålla ett OSS-nummer.
www.skatteverket.se/foretag/moms/deklareramoms/
ossredovisningavmomsenligtdesarskildaordningarna
I Fraktjakt kan detta nummer sparas och automatiskt fyllas i när det behövs i era tullhandlingar.
Både för era egna företag och era mottagare genom vårt automatiska adressregister.
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Administration
När du loggat in kommer du till inställningar och här kan du administrera ditt företag.
Du kan här koppla flera användarkonton till samma företag, så att varje person kan logga in med
sitt eget konto när de köper och administrerar era frakter. På så vis kan ni hålla koll och sortera på
vem som gjort vad med ett enkelt men kraftfullt fleranvändarsystem.

Avdelningar
Avdelningar är till för att skapa underavdelningar till ett befintligt företag, där både avdelningarna
och företaget delar samma organisationsnummer. Varje avdelning fungerar på alla andra sätt som
ett fristående företag med möjlighet till egna inställningar, adresser, fraktavtal, användare och så
vidare.

Du kan lägga till och ändra kontaktsätt, se statistik på bokade frakter, ändra godsadresser,
fakturaadresser med mera.
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Integration
För dig som är intresserad av att automatisera din frakthantering så kan du genom Fraktjakts API
integrera Fraktjakt med ditt IT-system. Fraktjakt erbjuder API:er till dig som vill knyta samman dina
egna applikationer med Fraktjakt för att boka frakt.
Vi tillhandahåller flertalet färdiga lösningar som du kan använda för enklast möjliga integration från
din webbutik mot Fraktjakts bokningssystem.

Med en integration kan du helt automatisera din frakthantering, så att Fraktjakt automatiskt skapar
frakter direkt till er kundvagn. Adresser, kontaktuppgifter och innehåll skickas automatiskt över till
Fraktjakt så att ni slipper tidsödande inmatning som också kan orsaka fel. Vår paketeringsalgoritm
räknar ut optimalt storlek för ytteremballaget och frakten kan automatiskt tilldelas bästa eller
billigaste frakttjänst efter era förval. Snabbt och enkelt, vilket sparar er mycket tid och pengar.

Mer om integration hittas under fliken Tjänster på Fraktjakt samt i vår manual om integreringar för
webbutiker.
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Förbetald frakt
Om någon annan än du som fraktbetalare ska vara avsändare kan du använda dig av denna
funktion. Du klicker på pilarna och systemet byter avsändare/mottagare innan du gör din
prisberäkning.

Efter fraktbokning på detta sätt kommer avsändaren få ett mejl med en länk där avsändaren kan
hantera frakten, boka eventuell upphämtning samt skriva ut fraktdokument.

Returfrakter

Önskar du skapa returfrakt åt din kund gör du det bättre och enklare genom att klicka på
”Returnera” under ursprungsfraktens tillvalsmeny längst till höger. På så vis får ni dels även tillgång
till fraktbolagens olika returtjänster som är dedikerade för just returfrakter, som kräver en
ursprungsfrakt för att skapas, och dels tillgång till Fraktjakts inbyggda returfraktshantering för era
kunder.
Vill ni inte automatiskt
tilldelas den förvalda
returtjänsten när sådan
finns utan aktivt välja
frakttjänst, så kan ni
istället klicka på
”Returnera med”.
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Paketmallar
Använd paketmallar för att spara tid genom att återanvända dimensionerna för era vanligaste
paketstorlekar. Paketmallarna finns tillgängliga som snabbval vid fraktinmatningen. De kan också
användas i eventuella integrationer och orderkopplingar för automatiserade paketval.

Startmallar
Nya konton tilldelas ett antal startmallar med vanliga paketmått, för att ni snabbt och enkelt skall
kunna komma igång. Om ni lägger några minuter på att gå över ert förråd av emballage och mata
in dess mått som paketmallar, så är det väl investerad tid som ni snabbt tjänat in vid kommande
fraktköp. Ni kan också automatiskt skapa paketmallar från era tidigare frakter.
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Mina adresser
Under ”Mina adresser” hanterar ni era egna adresser som avsändare eller mottagare av frakten.
Era förvalda adresser blir förifyllda på söksidan. De andra nås via listan för ”Mina adresser”.
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Automatiskt adressregister
Även om du saknar en integration, så kan Fraktjakt förenkla er adressinmatning genom vår
automatiska adressbok.
Med vår automatiska adressbok slipper du skriva in återkommande mottagaradresser för hand.
Många företag har återkommande frakter till samma mottagare. Därför är vår automatiska
adressbok en riktig tidsbesparare för dig som inte har en integration mot Fraktjakt.

En enklare adresslista eller en komplett
adressbok
Gratiskonton har tillgång till vårt enklare automatiska adressregister, där ni kan hämta era tidigare
adresser till ert valda land och postnummer i ett enkelt format.

Våra premiumkunder med Fraktjakt+ ges tillgång till en fullständiga adressbok uppdelad i
kontakter. Där varje kontakt kan ha flera adresser kopplade till sig, med kontaktuppgifter och
språkval, för att snabba upp fraktinmatningen ytterligare.
Givetvis är kontakterna fullt sökbara, redigerbara och ni kan även skapa nya kontakter automatiskt
från era tidigare frakter.
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Kom igång med ett klick!
Genom din personliga adressbok kan du snabbt och enkelt lägga till olika mottagar- och/eller
avsändaradresser. För att göra det extra smidigt kan Fraktjakt också fylla din adressbok
automatiskt från dina tidigare och kommande frakter.

Det finns både en knapp för att importera kontakter från era befintliga frakter, samt en inställning
för att automatiskt skapa kontakter från frakter vars adresser inte motsvarar era nuvarande
kontakter.

Inbyggd fraktstatistik
Med adressboken får ni tillgång till en lättöverskådlig statistik över hur många frakter ni skickat till
varje kontakt. Ni kan också klicka på antalet för att granska frakterna närmare i en lista över
samtliga frakter till och från den kontakten.

Skicka direkt från adressboken
När det är dags att boka frakt kommer du snabbt åt dina adresser, antingen från Fraktjakts skickasida och/eller direkt från din adressbok genom ett klick på 'skicka till' eller 'skicka från'.
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Koppla fraktanvisningar till dina adresser
Våra smarta adresser har fullt stöd för alla världens adresser med postnummeruppslag, c/oadresser, portkoder, alternativa avsändarnamn, förvald upphämtning/leverans och möjlighet att
spara anpassade fraktuppgifter direkt på era adresser. Ange unik upphämtnings- och
leveransinformation kopplad till varje adress så blir det mindre strul både för dig och dina
mottagare. Smartare frakt med smartare adresser.
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Eget fraktavtal
Här kan du som har eget fraktavtal med någon transportör lägga in dina fraktavtal och på så sätt
både beräkna, jämföra pris och boka frakt. För fraktbokningar med eget fraktavtal så använder du
Fraktjakt som ett renodlat TA-System där Fraktjakt skapar frakthandlingar, bokning osv. Själva
transportfakturan på frakt bokad på ditt eget fraktavtal kommer du få direkt av din transportör.
Mer om eget fraktal: http://www.fraktjakt.se/services/individual_contracts
Frakttjänsterna vi stödjer: http://www.fraktjakt.se/services/shipping_products

Optimera din frakt med Fraktjakt
Genom att skriva in från- och till-adresser samt vikt och volym, så räknar Fraktjakt i förväg ut vad
priset för frakten kommer att bli på alla frakttjänster vi stödjer (förutsätter förstås att du matat in
korrekta uppgifter) och du kan på så sätt optimera ditt företags frakter genom vårt system vilket allt
som oftast medför kostnadsbesparingar för ditt företag.
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Spåra paket
I Fraktjakt har du alltid full kontroll på fraktbolagens information om dina paket.
Du ser direkt nuvarande status för dina försändelser till höger i orderlistan och du kan även klicka
på spårningslänken för varje försändelse direkt från orderlistan, om du vill ha mer detaljerad
spårningsinformation.
Samma sak gäller fraktlistan och varje enskild order och frakts sidor.
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Spårningshistorik
Dessutom samlar vi alla tidigare spårningar i en spårningshistorik där ni fritt kan skriva
anteckningar om varje fraktspårning direkt i listan.

35

Fraktjakt Plus
Fraktjakt+ är en premiumtjänst i Fraktjakt, som ger ert företag och era
kunder en reklamfri fraktupplevelse och tillgång till många exklusiva
fördelar som Personliga spårningssidor, Personlig returfrakt, Sökbar
adressbok, Anpassade aviseringar samt Enklare orderkoppling.
Dessa funktioner hittar du under dina inställningar.

Mer om Fraktjakt+
http://www.fraktjakt.se/services/support_subscriptions
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Tips och tricks
Så finns det förstås lite tips o trick i Fraktjakt som kan vara bra att känna till.
Du kan till exempel lägga upp hur många frakter du vill i kundvagnen och slutföra allt på en enda
gång för att på så sätt få en snabbare bokning och utskriftshantering.
Här kommer ytterligare några tips för en enklare frakthantering.
1) Kopiera en frakt från dina ordrar
Har du återkommande kunder som önskar samma leverans regelbundet så kan du gå till
dina gamla frakter och klicka på en orders kopiera-knapp och en ny frakt med samma
information läggs upp i kundvagnen,

2) Kopiera en frakt i kundvagnen
Skickar du flera exakt likadana paket fast till olika mottagare så kan du kopiera en frakt
direkt i kundvagnen genom att klicka på kopiera-knappen. Klicka sedan på ändra och du
behöver bara ändra mottagaradressen och avisering.
3) Skicka paketet till annat paketombud
Önskar din kund att paketet levereras till ett specifikt paketombud så kan du i kundvagnen
klicka på ändra ordern och där välja ett annat paketombud än det som är förvalt,

4) Paketmallar
Har du ofta samma storlek på dina paket så kan du med fördel skapa dina egna
paketmallar. På så sätt slipper du skriva in storleken på paketet varje gång
Behöver du hjälp eller har frågor så tveka inte på att kontakta oss
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