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VÄLKOMMEN
Detta dokumentet vänder sig enbart till företagskunder som tänkt automatisera frakten med en fraktmodul,
orderkoppling eller andra integrerationer mot Fraktjakt. För att kopplingen ska fungera krävs att du registrerat
ett företagskonto med integration på Fraktjakt.
Vi beskriver också hur du kan göra inställningar i ditt konto för att underlätta sökresultat och för att smidigare
hantera dina köp.

Fraktmoduler till e-handels- och affärssystem
–

FortNox, AbanteCart, Klarna Checkout, LiteCart, OpenCart, OsCommerce , Magento eCommerce
1.9x, Magento eCommerce 2.x, Odoo, Shopify, QuickButik, Joomla VirtueMart, Wordpress
EasyCart, Wordpress WooCommerce, X-Cart, PrestaShop och ZenCart.

Utvecklingsramverk
–

PHP Library, Python Library, Ruby on Rails-plug-in

Skräddarsydda fraktlösningar
Saknar du ditt e-handelssystem i listan ovanför, så kan du enkelt skapa en skräddarsydd integrering mot
Fraktjakts API.

Har du frågor om frakten?
Är du ett företag som driver flera olika webbutiker eller affärssystem
berättar vi gärna hur du lätt får ett samlat grepp om frakten med
flera integrationer.
Vi hjälper dig gärna om du får problem under registreringen eller
fraktköpen.
Vi uppskattar och gillar alla frågor och synpunkter på våra tjänster.
Kontakta oss:
http://www.fraktjakt.se/om_fraktjakt/kontakt
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REGISTRERING
Om du inte redan har ett konto på Fraktjakt klickar du först på ”Registrera nytt Företag” direkt under ”Logga
in”-menyn eller genom knappen på ”Logga in”-sidan.
Har du redan ett konto kan du lägga till både företag och integrationer under er inställningar.

Företagsuppgifter
Fyll i uppgifterna för ditt företag. Alla orangemarkerade fält krävs för registreringen.
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Aktivera fraktintegration
Välj ”Ja” om du har tänkt integrera ditt företags e-handels- eller affärssystem med Fraktjakt. Detta medför att
en integration skapas under ditt företagskonto. Det går även att aktivera nya integrationer senare under
företagsinställningarna om du väljer ”Nej” vid registreringen.
Du kan koppla flera integrationer till samma företag.

Användaruppgifter
Fyll i dina personliga uppgifter för användarkontot som skapas samtidigt som ditt företag registreras. Du
kommer att bli ”huvudadministratör” till företaget som nu registreras.

Tryck på ”Registrera” knappen för att genomföra registreringen.
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Bekräfta din email-adress

Vi har skickat ett email till dig så att du kan aktivera ditt användarkonto. Läs noga emailen vi skickat till dig.

Välkommen till Fraktjakt!!!
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INSTÄLLNINGAR
Börja med att ange Titeln på din Integration. Det är det som kommer att stå som avsändare på dina frakter
och synas för dina kunder. Exempelvis namnet på din webbutik.
Välj system du vill integrera mot, vilken typ av integrering du vill använda och om fraktvalen skall kunna
påverkas av dina kunder.
Vilka valalternativ som finns tillgängliga beror på vilket system och integrationstyp du valt.
Tryck på spara.

Anpassade inställningar
Inställningarna anpassas sedan efter vilken integration ni valt, så alla inställningar i detta dokument finns inte
tillgängliga för er då de inte är relevanta för er integrationstyp.
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Installation
För att koppla fraktmoduler och egenskapade API-kopplingar till ert konto på Fraktjakt behöver ni ange
kontots Consignor ID och Consignor Key.
Dessa värden finns redan förinställda i den Enkla Orderkopplingen, men övriga integrationer kräver att ni
fyller i dessa värden innan ni kan skapa en koppling.

Dessa värden finner ni under fliken ”Installation” på er inställningssida och är personliga nycklar som ni inte
bör dela med er av till obehöriga.
Consignor id

Dessa siffror identifiera just din webbutik vid
kommunikationen mellan fraktmodulen (i din webbutik)
och Fraktjakts server. Du skall fylla i siffrorna på
fraktmodulens inställningssida i ditt system.

Consignor nyckel (key)

Denna långa sträng av text är som ett lösenord som
används tillsammans med ”Consignor id” vid
kommunikationen mellan fraktmodulen och Fraktjakts
server. Du skall fylla i textsträngen i fraktmodulens
inställningssida.

8

Enkel orderkoppling
Fraktjakts Enkla Orderkoppling kräver medlemskap i Fraktjakt+.
Detta är det absolut smidigaste sättet att snabbt komma igång och skapa frakter från ert systems ordrar.

För de flesta system behöver Fraktjakt skapa ett skräddarsytt integrationsscript tillsammans med en
personlig orderkopplingsnyckel. Ladda upp detta personliga script till din webbserver. Sedan kan du aktivera
orderkopplingen för att börja hämta över dina ordrar till Fraktjakt.
Andra system integreras genom att ni anger personliga nycklar från det aktuella systemet. Vad som gäller ert
system står beskrivet i er Enkla Orderkoppling.
För att inaktuella ordrar inte ska behandlas rekommenderar vi att ni klickar på knappen "Sätt till din senaste
order" då sätts ert senaste ordernummer och inga tidigare ordernummer kommer att behandlas.
Andra nyttiga inställningar är minsta vikt för import, där ni kan ange en gräns för små försändelser som
istället skall skickas som brev, samt ett tidsspann mellan vilka tider Fraktjakt automatiskt skall hämta och
förbereda frakter från era nya ordrar.
Importerade ordrar läggs om möjligt direkt upp som frakter i er kundvagn om ni ställt in allt för
automatisering, paketeringsberäkningar och det finns vikt och mått för era varor. Annars läggs orderna upp
som väntande frakter i er fraktlista. Dessa kan ni sedan antingen välja att behandla eller radera.
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Automatisk beräkning av paketmått

Använd Fraktjakts inbyggda paketeringsmetoder för att automatiskt beräkna den sammanlagda yttre
emballagestorleken för inskickade varor.
•

Ingen
Ingen paketeringsmetod kommer appliceras på era inskickade varor.

•

Förvald paketmall
Alla varorna förutsätts få plats i er förvalda pakemall.
En väldigt snabb metod som fungerar bäst för de fall där ni antingen faktiskt bara skickar paket i en
emballagestorlek, men också i de fall där ni inte behöver beräkna pris innan frakten bokas. Vid tex
fast pris, fri frakt med eget fraktavtal.

•

Fraktjakts enkla paketeringsalgoritm
En snabbare och enklare paketeringsmetod. Använder alla aktiva paketmallar och försöker placera
varorna i så få och så små paket som möjligt. Kräver fullständiga mått på alla varorna annars
används Reservrutinen.
Fungerar bäst när man bara säljer platta eller ett fåtal varor.

•

Fraktjakts universella paketeringsalgoritm
En mer universell metod. Använder alla aktiva paketmallar och försöker placera varorna i så få och
så små paket som möjligt. Kräver fullständiga mått på alla varorna annars används reservrutinen.
Vår rekommenderade metod som täcker flest möjliga alternativ.

•

Fraktjakts noggranna paketeringsalgoritm
En mer noggrann metod, som tar längre tid men utforskar fler möjligheter. Använder alla aktiva
paketmallar och försöker placera varorna i så få och små paket som möjligt. Kräver fullständiga mått
på alla varorna annars används Reservrutinen.
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Padding per vara
Ange hur mycket stötdämpande emballage ni beräknar behövas runt varje vara utöver kartongens emballage
som anges under paketmallen.

Reservrutinen
Denna reservrutin kan användas för att automatiskt komplettera inskickade varor som saknar mått och vikter
från ert ehandelssytem, med mått från antingen er förvalda paketmall eller innehållsvall.
På så vis kan ni få automatiska fraktberäkningar även om det skulle saknas uppgifter från er butik.
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Emballagelager

Aktivera för att automatiskt räkna av använt emballage från ert lagersaldo och undvika paketmallar vars
lagersaldot tar slut.
Vi kan skicka ut en påminnelse via email när ett emballage börjar ta slut.
Aktuellt lagersaldo ställer ni in under era paketmallar.
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Förvald paketmall

En av dina paketmallar väljs som förvald.
Den förvalda paketmallen kan sedan användas som standardmått vid sökningar och en förenklad
paketeringsmetod.
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Automatiskt val av frakttjänst
Snabba upp er fraktbokning genom att
automatiskt välja frakttjänst och behandla
inkommande fraktkopplingar så att de levereras
som färdiga frakter direkt i er kundvagn.

Sökkriterier
•

Favorittjänst
Om ni har en enskild frakttjänst som ni
alltid vill prioritera upp när den finns
tillgänglig väljer ni den här.

•

Billigast frakttjänst
Välj den billigaste frakttjänsten

•

Snabbast frakttjänst
Välj den frakttjänst som når mottagaren
snabbast. Är två lika snabba väljs den
billigaste.

•

Närmaste ombud
Välj tjänsten med det närmaste ombudet
till mottagaradressen. De tjänster som har
hemleveranser väljs sist. Har två tjänster
lika långt till närmaste ombud, väljs den billigaste tjänsten

•

Närmast leverans (inklusive hemleverans)
Välj i första hand billigaste tjänsten med hemleverans. I andra hand billigaste tjänsten till närmaste
ombud.

Gränser
•

Max prisskillnad
Välj inte Favorittjänsten om förlusten till billigaste är mer än angivet värde. I så fall kommer billigaste
tjänsten att väljas.

•

Max avstånd till ombud
Maximalt avstånd till närmaste ombud för frakttjänster. Är avståndet längre, väljs ingen tjänst
automatiskt.

•

Krav på mottagarbevis
Välj bara tjänster som har mottagarbevis, underskrift vid mottagandet, om frakten är värd mer än
angivna värdet.
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Frakttjänster
Denna inställning visar en översikt över hur stor andel tjänster ni aktiverat, inaktiverat respektive inte är
tillgängliga för att ni saknar fraktavtal eller saknar stöd för frimärkstjänster.

Frimärkstjänster

Visa även frimärkstjänster som fraktalternativ för era kunder i
svaren hämtade via er integration med Fraktjakt.

Visa en egen frakttjänst som
fraktalternativ.

Välj ”Ja” här om du vill att Fraktjakt ska presentera din egen
frakttjänst bland de övriga fraktalternativ som visas i webbutiken.

Titel

Namnet på din egen frakttjänst
(till exempel ”Hämta i butiken”, ”Självhämtning” eller ”Lokal
utkörning”)

Pris på egen tjänst

Ange priset på din egen frakttjänst i kronor
(till exempel ”0”, ”59”, ”99” eller annat valfritt belopp. Fraktjakt
kommer inte ta betalt eller på annat sätt hantera denna avgift, utan
detta är bara till för extern hantering av ert ehandelssystem)
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Prisvisning

Fast pris

Visa ett fast fraktpris för era kunder oavsett vilken frakttjänst de väljer. Ni
kan sätta olika pris för inrikes och utrikesfrakter.
Tips! Ni kan också sätta olika fasta eller justerade priser för olika
frakttjänster under menyalternativet Frakttjänster.
OBS! Butiksägaren måste dock självklart betala det riktiga fraktpriset vid
själva fraktköpet.

Fri frakt

Om en webbutikskund köper för ett visst värde (se nästa inställning,
”Inköpsgräns”) i butiken kan frakten sättas till 0 kronor för alla tillgängliga
tjänster som visas upp för kunden.
OBS! Butiksägaren måste dock fortfarande betala Fraktjakt för frakten vid
själva fraktköpet. Frakten blir inte gratis bara för att ni visar upp den som
gratis för era kunder.

Inköpsgräns för fri
frakt

Ange inköpsgränsen i kronor.
Ni kan ange olika gränser för inrikes och utrikesfrakter.

Max visat pris

Ange en övre gräns för den visade fraktkostnaden gentemot era kunder,
oavsett vilket det faktiska fraktpriset sedan blir.

Prisavrundning

Ni kan även kontrollera hur fraktpriset visas för era kunder genom olika
avrundningsmodeller. Välj mellan ingen avrundning, svensk
standardavrundning, avrundning uppåt/nedåt till närmaste ental, tiotal eller
tal som slutar på nio.
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Sökinställningar

Om du ofta skickar paket med samma dimensioner eller samma innehåll, så kan du välja att använda
innehållsmallar och paketmallar för att förifylla uppgifterna på söksidan.

Resultatet skall sorteras på

Här väljer du om sökresultatet ska sorteras på pris eller
leveranstid.

Frakttiden visas som

Här väljer du om du vill visa leveranstiden i antal dagar
eller ankomsttid.
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Handläggning

Med inställningarna för handläggning kan ni styra hur den uppskattade leveranstiden beräknas.
Den uppskattade leveranstiden presenteras dels i Fraktjakts inbyggda fraktaviseringar, men de kan även
presenteras i Fraktjakts integrerade fraktval för de system som stödjer kundstyrda fraktval.
I inställningen för Handläggningstid anger ni hur många dagar ni i genomsnitt beräknar behöva för att
hantera nya beställningar innan de är redo att skickas. Detta värde anges i heltal för antal dagar mellan 0-14
dagar.
Ni kan också ange vilka veckodagar er butik förväntas lämna in försändelser för paketinlämning och vilka
dagar ni bokar upphämtning. Upphämtning beror på vilken adress varan skickas från, så den inställningen
finner ni under ”Mina adresser”.
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FRAKTTJÄNSTER

Näst sista delen av webbutiksinställningar är till för att du ska kunna välja vilka frakttjänster som dina
automatiska fraktval skall kunna välja bland, men även vilka fraktalternativ som visas för dina kunder om du
integrerat Fraktjakt med kundstyrd frakt i er butikskassa.

Tips! Om färre tjänster visas ger det ett snabbare sökresultat, men var
försiktig så ni inte avaktiverar för många frakttjänster, då detta kan leda till att
ingen frakttjänst visas. Se alltid till att det finns överlappande frakttjänster för
alla tänkbara volymer, vikter, privat/företag och destinationer för era kunder.
Notera att fraktleverantörerna och frakttjänsterna som visas här är beroende på sök-inställningen ”Du ska
oftast söka för” där man antingen ställt in för privatperson eller företag.
Du kan både ändra vilka namn som presenteras för frakttjänsterna gentemot era kunder, samt detaljändra de
fraktpriser som visas i sökresultatet gentemot era kunder om ni använder en integration med kundstyrd frakt i
er butikskassa. Obs! Detta är inte de priser du själv betalar, utan bara det fraktpris som visas mot era kunder.
Du kan antingen ändra det visade priset som procent av det verkliga priset, justering upp/ned eller sätta en
fast kostnad på specifika frakttjänster. Om du väljer att skriva in fasta priser måste du komma ihåg att
uppdatera priset själv vid eventuella prisjusteringar som transportören genomför.
Ni kan också ange fast pris för alla frakttjänster via Integrationsinställningen Prisvisning.
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MINA ADRESSER
Webbutikens adresser delas med dess tillhörande företag. Avsändarnamnet byts automatiskt ut till er
integrations titel såvida ni inte angivit ett alternativt namn på adressen.

När ett anrop sker från ditt system används de här adresserna för avsändarinformation. Skickas en
avsändaradress in som matchar en av dina adresser, kommer den att kompletteras med vägbeskrivning,
portkod och hämtinformation från adressens sparade uppgifter.
Det går också att ställa in så att det automatiskt sparas nya avsändaradresser.
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Upphämtningsuppgifter

Under era sparade adresser i menyn ”Mina adresser” har ni möjlighet att ställa in förval för
fraktbolagens upphämtning av frakt. Denna inställning är till för att snabba upp bokningen av
upphämtning och förenkla för dina framtida frakter.
Här anger du helt enkelt de uppgifter som de olika fraktbolagen behöver veta, när de skall komma
och hur dom hittar till dig. När du i framtiden bokar frakt kommer Fraktjakt att fylla i fälten för dina
bokningar med de här uppgifterna. Det är ju till exempel väldigt sällan du behöver ändra
vägbeskrivningen till webbutikens lager.
Tider

Ange önskat tidsspann när ni vill att fraktbolagen kommer och
hämtar från denna adress. Obs! Detta är endast önskemål och om
det inte överensstämmer med chaufförens körschema kan det
hända att de kommer vid en annan tidpunkt eller att upphämtningen
ställs in.
Ange helst ett så stort tidsspann som möjligt.

Bryttid

Ange senaste klockslag för när bokningen skall ske samma dag från
denna adress.

Dagar

Tiderna och dagarna du kryssar i används av Fraktjakt för att
beräkna ankomsttiderna i fraktsöknings-resultaten. Om du bara
skickar några paket i veckan kan det vara bra med ett fåtal
bestämda dagar i veckan. Då vet Fraktjakt också vilken dag dina
kunders beställningar skickas och du kan ange en någorlunda
korrekt leveranstid till dina kunder.

Hämtningsinstruktioner

Fyll i en vägbeskrivning och speciella instruktioner som kan
underlätta för transportören när denna ska komma och hämta
webbutikens paket. Denna information kommer att synas på
bokningsinstruktionen när man gör en bokning.
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MINA KONTAKTER
Har företaget Fraktjakt+ har du också tillgång till Mina kontakter.
Där kan du lägga in dina kunder. Det går också att ställa in så att det automatiskt skapas nya kontakter av
mottagarna till dina frakter.

Fraktjakt sparar statistik för hur ofta varje kontakt har använts.
När ett anrop sker från ditt system försöker Fraktjakt matcha mottagaren och adressen mot dina kontakter.
Hittar Fraktjakt en kontakt som passar anropet, kommer mottagaruppgifterna att kompletteras med
vägbeskrivning och portkod.
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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 tjänar in vid kommande fraktköp.
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FRAKTKÖP
Det är alltid du som webbutiksägare som köper, administrerar och bokar upphämtning för frakttjänsterna
genom ditt konto i Fraktjakt. Oavsett om dina kunder eller du själv väljer frakttjänst.

Slå samman fraktköp
Smidigast är att betala för flera frakter samtidigt via vår kundvagn.
Då skapas även samlingsdokument för alla utskrifter ni behöver i ett och samma dokument.
Stödjer er skrivare eller skrivarserver epost-utskrifter, så kan ni även ställa in så att utskrifterna skickas
automatiskt till era skrivare.

Slå samman era fakturor
En annan populär funktion med Fraktjakt är våra samlingsfakturor. Där ni alla fraktköp från perioden samlas
på en gemensam faktura. Då slipper ni hantera flera fakturor från olika fraktbolag och flera fraktköp

under samma period kan även samlas till samma faktura.

Bokning med eget fraktavtal
Även om du köper frakt mot eget fraktavtal, så kan du ändå använda Fraktjakt för denna automatiska
orderkoppling, boka upphämtning, skriva ut fraktdokument, skicka ut personliga aviseringar, visa
anpassade spårningssidor och hantera frakterna via vårt system.
Dina egna avtalspriser kan därför också jämföras mot Fraktjakts alla övriga tjänster. Allt förberett för att
automatiseras, så att ni automatiskt kan bli tilldelade billigaste, snabbaste och bäst lämpade frakttjänster
oavsett om ni redan har avtal med fraktbolagen eller ej. Allt enligt era önskemål och förvalda frakttjänster.
Köp mot eget fraktavtal kräver att du först registrerat och fått ditt avtal godkänt i Fraktjakt samt ett
abonnemang på vår tjänst Eget fraktavtal.

Glöm inte fraktsedeln!
Efter genomfört fraktköp på Fraktjakt måste du skriva ut frakthandlingen.
Saknas fraktsedel under upphämtning kan du komma att tilläggsdebiteras av fraktbolagen.
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