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1. Logowanie do systemu
Korzystając z dowolnej przeglądarki internetowej wpisujemy adres internetowy strony głównej
https://transport.grupaazoty.com (rys.1). Po wpisaniu loginu i hasła w odpowiednie pola i wciśnięcie
przycisku „Zaloguj” uzyskujemy dostęp do systemu.
Rys. 1 Logowanie do systemu

2. Menu główne SOOT
Po zalogowaniu się do systemu na górze ekranu widoczny jest pasek menu. Niektóre z pozycji
menu mogą zawierać dodatkowe opcje (pod-menu), rozwijane po najechaniu myszką (rys. 2).

Rys.2 Ekran główny aplikacji
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Ponadto, po zalogowaniu użytkownik może wybrać strefę czasową z jakiej obecnie korzysta (np.
będąc na wyjeździe, ze swoim notebookiem) oraz preferowany język. W tym celu należy kliknąć
na ikonę wylogowania, znajdującą się w prawym górnym rogu aplikacji i rozwinąć podmenu (rys.
3).

Rys. 3 Wybór strefy czasowej i języka

W podmenu znajdują się jeszcze dwie ikonki. Pierwsza z nich to koperta
.
Jej naciśnięcie umożliwia wyświetlenie komunikatów wysyłanych do użytkownika przez system
SOOT, np. ankiety oceniającej daną funkcję. Przygotowanie komunikatów i zarządzanie nimi
dostępne jest dla logistyków w menu Konfiguracja -> Transport - >Komunikaty. Druga ikonka na
pasku menu to
. Po jej naciśnięciu użytkownik może zgłosić swoje uwagi na
temat danej funkcji w systemie, występujący błąd lub propozycję ulepszeń.
Oprócz standardowego paska menu, na ekranie głównym dostępny jest również Dashboard (rys.
4). Dzięki tej funkcji można w szybki sposób zobaczyć statystyki, które mogą być interesujące dla
użytkownika-liczbę dokumentów jakie zostały przez niego utworzone w ostatnich dziesięciu
dniach, liczbę nowo zarejestrowanych spedytorów oraz tych, którzy wymagają zatwierdzenia w
systemie oraz zatwierdzenia zaktualizowanego ubezpieczenia oraz dane dotyczące awizacji na
dziś oraz jutro.
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Rys. 4 Dashboard

Aby wrócić ponownie na stronę główną systemu, będąc w dowolnej innej opcji należy nacisnąć
logo:

Po prawej stronie ekranu głównego znajduje się okno Zdarzenia(rys. 5). Tutaj wyświetlane są
informacje, które są powiązane z kontem użytkownika

Rys. 5 Okno Zdarzenia
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3. Podstawowa obsługa systemu
3.1.

Obsługa tabel (list)

Jednym z podstawowych elementów występujących w systemie SOOT są tabele (listy). Każda
tabela składa się z kolumn i wierszy (rys. 6). W każdym wierszu wyświetlane są informacje
dotyczące jednego zestawu danych (np. jednego zlecenia transportowego).
Rys. 6 Przykładowa tabela

W przypadku, gdy tabela zawiera większą ilość danych (wierszy), informacje te są stronicowane,
czyli jednocześnie na ekranie dostępnych jest tylko część z tych danych. Pozostała część znajduje
się na kolejnych stronach. Użytkownik ma możliwość dostosowania ilości wierszy wyświetlanych
na jednej stronie tabeli, a przełączanie się pomiędzy stronami możliwe jest albo przy pomocy
strzałek albo poprzez wybranie numeru strony (rys. 7).
Rys. 7 Stronicowanie strony

3.2.

Filtrowanie informacji w tabelach

Nad tabelą dostępny jest filtr umożliwiający zawężenie ilości wyświetlanych danych w tabeli i
łatwiejsze wyszukanie informacji. Posługiwanie się filtrem jest proste: w odpowiednie pola
wyszukiwania należy wpisać fragment poszukiwanego tekstu, wybrać z list rozwijanych warunek
(np. odpowiedni Status zlecenia) oraz nacisnąć przycisk „Wyszukaj”.
Za pomocą suwaka Zwiń/Rozwiń (rys. 8) bądź ikonki jest możliwe włączenie dodatkowych opcji
filtrowania danych.
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Rys. 8 Dodatkowe opcje filtrowania

Wybrany sposób filtrowania może zostać zapisany poprzez naciśnięcie ikonki

a następnie

utworzenie nowego filtra za pomocą przycisku
, uzupełnienie formularza filtra i
zapisanie go - w celu późniejszego łatwiejszego przywołania. System umożliwia zapisanie
dowolnej ilości filtrów. Każdemu zapisywanemu filtrowi można nadać krótką nazwę i opis oraz
określić, czy ma on być dostępny dla innych użytkowników systemu SOOT (rys. 9).
Rys. 9 Okno filtrów

3.3.

Sortowanie informacji w tabelach

Dane w tabeli wyświetlane są w domyślnej dla tej tabeli kolejności. Użytkownik ma jednak
możliwość swobodnego posortowania informacji, klikając w nagłówek stosownej kolumny. Jeśli
dane wyświetlane w tej kolumnie można poukładać rosnąco lub malejąco, to system po
pierwszym kliknięciu w nagłówek tej kolumny posortuje informacje rosnąco, a po następnym
malejąco. Dodatkowo przy nagłówku tej kolumny pojawi się trójkąt wskazujący kierunek
sortowania (rys. 10).
Rys. 10 Sortowanie informacji
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Dodatkowo sortowanie informacji można wykonać klikając prawym klawiszem myszki w nagłówek
wybranej kolumny. Wówczas ukaże się podręczne menu, z którego użytkownik może wybrać
kierunek sortowania (rys. 11).
Rys. 11 Sortowanie z podręcznego menu

3.4.

Dostosowywanie układu tabeli

Kolejną funkcjonalnością dostępną dla tabel jest możliwość zbudowania preferowanego przez
użytkownika układu kolumn. Kolumny w tabelach można dowolnie przestawiać miejscami oraz
zmieniać ich szerokość. Klikając i przytrzymując lewy klawisz myszy na nagłówku danej kolumny (rys.
12), użytkownik może „chwycić” kolumnę, przesunąć w oczekiwane miejsce (rys. 13), i „upuścić” (rys.
14).
Rys. 12 Przesuwanie kolumn „Chwyć”

Rys. 13 Przesuwanie kolumn „Przesuń”

Rys. 14 Przesuwanie kolumn „Upuść”
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Dodatkowo istnieje możliwość dostosowania szerokości kolumn do wyświetlanych treści,
poprzez najechanie myszką na linię rozdzielającą nagłówki kolumn, aż do zmiany kursora na
strzałki
i pojawienia się dymku „Przeciągnij aby zmienić rozmiar” (rys. 15).

Rys. 15 Dopasowanie szerokości kolumn

Aby umożliwić użytkownikom jeszcze lepsze dostosowanie wyglądu tabel do ich indywidualnych
upodobań, system SOOT posiada funkcjonalność ukrywania i odkrywania poszczególnych
kolumn. Klikając prawym klawiszem myszki w nagłówek dowolnej kolumny wyświetli się
podręczne menu, w którym dostępna jest opcja „Kolumny”. Po jej wybraniu użytkownik może
zaznaczyć te kolumny, które życzy sobie mieć wyświetlane w tabeli (rys. 16).

Rys. 16 Ukrywanie/odkrywanie kolumn

3.5.

Zapamiętywanie profilu.

Po dopasowaniu przez użytkownika wyglądu tabeli, istnieje możliwość zapisania tak
przygotowanego profilu, aby był on pokazywany w przyszłości domyślnie przy każdym
wyświetleniu. Do zapisania ulubionych ustawień tabeli służy ikonka . Po jej naciśnięciu
istnieje możliwość zapamiętania aktualnego wyglądu kolumn (ich kolejności, szerokości,
sortowania itp. – opisanych powyżej) oraz aktualnego filtra. Służą do tego odpowiednio
opcje Zapisz wygląd i Zapamiętaj filtr … (rys. 17). W celu przywrócenia domyślnego układu
tabeli, zaprojektowanego przez autorów systemu, należy nacisnąć przycisk „Ustawienia
domyślne”.
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Rys. 17 Zapamiętywanie filtra i wyglądu tabel

Ponadto klikając na ikonę po prawej stronie nazwy listy mamy mozliwość szybkiego
przelączania się pomiedzy zapisanymi profilami (rys. 18)
Rys. 18 Przełącznie pomiędzy profilami.

4. Aukcje
Spedytor może uczestniczyć w aukcjach, organizowanych przez firmę. Informacja o nowej
aukcji wyświetlana jest na oknie Zdarzenia panelu spedytora. Aby wyświetlić szczegóły aukcji
należy kliknąć na link znajdujący się po prawej stronie powiadomienia. (rys. 19)
Rys. 19 Link do aukcji
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Listę aktualnych aukcji, do których zaproszony został spedytor można także wyświetlić
wybierając z menu głównego opcję Aukcje podmenu Aktywne (rys. 20).
Rys. 20 Lista aukcji

Aby zalicytować w aukcji, należy wyświetlić Szczegóły tej aukcji (rys. 21).
Rys. 21 Aukcja szczegóły

Ekran Szczegółów aukcji, podzielony jest na dwie części. Z lewej strony widoczne są
szczegółowe informacje na temat danej aukcji (kwota otwarcia, krok cenowy, data
rozpoczęcia i zakończenia licytacji itd.) oraz informacje dotyczące przejazdu (trasa,
wymagane certyfikaty, wymagany środek transportu itp.).
Po prawej stronie, na żółtym tle widoczny jest aktualny ranking oraz istnieje możliwość
licytowania. W rankingu wyświetlana jest m.in. aktualna najniższa oferta złożona przez
oferentów oraz data i czas jej złożenia. Oferty własne spedytor widzi oznaczone nazwą
swojej firmy, natomiast oferty konkurentów pokazywane są w postaci kilku gwiazdek.
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Aukcja może mieć szereg parametrów, ustawionych przez organizatora, które wpływają na
podawanie ceny przez spedytorów:
Kwota otwarcia jest to cena od jakiej rozpoczyna się licytacja. Kolejni spedytorzy licytują
w dół od tej kwoty.
Krok cenowy oznacza, o ile niższą kwotę od aktualnej musi zalicytować następny spedytor.
Przykładowo, jeśli krok cenowy ustalony jest na 20 zł, a aktualna najniższa kwota to 1200 zł,
to następny spedytor może zalicytować 1170 zł, ale nie może 1190 zł.
Parametr kwoty różnych firm muszą być unikalne oznacza, że dwie różne firmy spedycyjne
nie mogą zalicytować tej samej kwoty. Każda następna firma biorąca udział w licytacji musi
podać niższą kwotę od bieżącej.
Parametr można licytować powyżej kwoty otwarcia oznacza, że pierwszy spedytor
przystępujący do licytacji może podać kwotę wyższą od tej, jaką ustalił logistyk w polu kwota
otwarcia. Jeśli logistyk w polu kwota otwarcia wpisał 0, to pierwszy spedytor przystępujący
do licytacji może wprowadzić dowolną kwotę za jaką zrealizuje przewóz, niezależnie czy ten
parametr jest ustawiony czy nie. Każda następna firma biorąca udział w licytacji będzie
musiała podać niższą kwotę od bieżącej.
Parametr krok cenowy musi być zachowany oznacza, że spedytorzy muszą obniżać kolejne
oferty przynajmniej o kwotę ustaloną w polu krok cenowy.
Parametry ranking firm i ranking ofert oznaczają sposób wyświetlania ofert spedytorów
w rankingu.
➢ Ranking firm oznacza, że tylko najkorzystniejsza oferta spedytora będzie
wyświetlana w rankingu (te gorsze nie będą uwzględniane).
➢ Ranking ofert oznacza, że wszystkie oferty każdej firmy będą pokazywane
w rankingu. Może więc zdarzyć się sytuacja, że np. na pierwszych trzech
miejscach w rankingu pojawi się ta sama firma, ale z różnymi cenami.
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4.1.

Licytowanie w aukcji

Aby zalicytować w wybranej aukcji należy przycisnąć przycisk Licytuj znajdujący się na panelu
po prawej stronie szczegółów aukcji (rys. 22)
Rys. 22 Licytowanie-aukcja

Wyświetlony zostanie formularz, w którym należy złożyć ofertę w aukcji (rys. 23)
Rys. 23 Aukcja – formularz składania oferty

Ofertę można składać na dwa sposoby:
Poprzez wciśnięcie przycisku licytuj z aktualną kwotą licytacji (rys. 24). Wówczas oferta,
będzie niższa od aktualnie najlepszej oferty dokładnie o krok cenowy (przykładowo, jeśli
aktualnie najlepsza oferta wynosi 500 PLN, a krok cenowy ustawiony został na 10 PLN, to
kolejna oferta nie może być wyższa niż 490 PLN).
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Rys. 24 Licytacja z aktualną kwotą

Innym sposobem podania ceny jest jej ręczne wpisanie i wciśnięcie przycisku Licytuj
znajdującego się po lewej stronie pola (rys. 25)
Rys 25. Licytacja dowolnej kwoty

Uwaga: Ranking jest automatycznie odświeżany co kilka sekund i nie ma potrzeby
wykonywania jakichkolwiek dodatkowych czynności, aby sprawdzić aktualną swoją pozycję
w tym rankingu.
Po zalicytowaniu kwota oferty wraz z datą jej złożenia pojawi się na liście Ranking w
formularzu aukcji (rys. 26)
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Rys. 26 Ranking aukcji

4.2.

Otwieranie kilku formularzy licytacji na raz

W przypadku, gdy w systemie jest kilka aktywnych aukcji aplikacja pozwala na otwarcie kilku
formularzy licytacyjnych na raz. W tym celu na liście Aukcji aktywnych należy kliknąć na link
„Licytuj” w kolumnie Numer Aukcji. Kliknięcie na link spowoduje wyświetlenie formularza
licytacji (rys. 27)
Rys. 27 Otwieranie kilku formularzy licytacyjnych

4.3.

Zakończenie licytacji przed czasem

Logistyk może w każdej chwili zakończyć aukcję (co powinno być zagwarantowane
w regulaminie aukcji). Wówczas aukcja zostanie automatycznie przeniesiona do listy aukcji
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zakończonych a na panelu po prawej stronie w szczegółach aukcji zostanie zarejestrowana
data zakończenia aukcji wraz z komentarzem logistyka, który zakończył aukcję(rys. 28)
Rys. 28 Aukcja zakończona przed czasem

4.4.

Aukcje zakończone

Aukcje, które zostały zakończone przez logistyka zostają przeniesione na listę aukcji
zakończonych (menu Aukcje podmenu Zakończone)(rys. 29)
W szczegółach zakończonej aukcji spedytor może sprawdzić jakie komunikaty zamieścił
logistyk w związku z tą aukcją.
Rys. 29 Lista aukcji zakończonych

5. Awizowanie
W momencie, gdy logistyk wygeneruje zlecenie transportowe zostaje do niego utworzony
dokument awizacji.
Spedytor może wyświetlić listę awizacji, które zostały wysłane do niego przez logistyka
klikając na menu Awizacje(rys. 30). Spedytor może ponadto zostać poinformowany o nowym
zleceniu transportowym poprzez e-mail lub SMS (jeśli skonfigurował wcześniej tę opcję w
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systemie). Dodatkowo nowe zlecenia widoczne będą w oknie Zdarzenia na koncie spedytora
(rys. 31)
Rys. 30 Lista Awizacji

Rys. 31 Zdarzenia nowe zlecenia transportowe

Awizacje w zależności od etapu przetwarzania mają różne statusy:
➢ Do akceptacji
odrzucić;
➢ Awizacja w toku
awizacyjnych;

– nowe zlecenie transportowe, spedytor musi je przyjąć lub
– spedytor nie wypełnił jeszcze wszystkich danych

➢ Awizacja kompletna (w toku)
awizacyjne;

– spedytor wypełnił wszystkie dane

➢ Realizacja transportu – kierowca przyjechał pod bramę magazynu, realizuje
załadunek;
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➢ W dostarczeniu

– kierowca wyjechał z magazynu i jest w drodze do klienta;

➢ Dostarczone – kierowca dostarczył towar klientowi;
➢ Wycofane – logistyk z jakiegoś powodu anulował zlecenie transportowe (np.
brak produktów).

5.1.

Przyjęcie zlecenia

Nowe zlecenia przesłane przez logistyka i oczekujące na akceptację przez spedytora
oznaczane są na liście awizacji czerwoną ikonką . W celu sprawdzenia warunków
otrzymanego zlecenia, należy kliknąć towarzyszące mu słowo Awizacja lub znaczek
Spedytor może zlecenie przyjąć do realizacji bądź z niego zrezygnować (rys. 32).

.

Rys 32. Akceptacja awizacji

Jeśli spedytor przyjmuje zlecenie transportowe do realizacji, potwierdza to naciskając zielony
przycisk.
Gdy zrezygnuje z realizacji zlecenia transportowego, naciskając przycisk czerwony, zlecenie
to zostanie usunięte z listy zleceń dla tego spedytora.
System SOOT umożliwia wyznaczenie czasu jaki ma spedytor na akceptację lub odrzucenie
zlecenia transportowego. Jeśli spedytor nie zaakceptuje zlecenia w tym czasie, to zlecenie
takie oznaczone zostanie dodatkowo wykrzyknikiem

. W takiej sytuacji logistyk może

wycofać zlecenie transportowe i przekazać je do innego spedytora.
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Spedytor może wyświetlić dodatkowe informacje na temat zlecenia transportowego
naciskając przycisk Podgląd zlecenia (rys. 33).
Rys. 33 Podgląd zlecenia-otwarcie szczegóły

Po naciśnięciu przycisku Podgląd zlecenia wyświetli się okno ze szczegółami (rys. 34).
Rys. 34 Podgląd zlecenia transportowego

Po potwierdzeniu przyjęcia zlecenia transportowego do realizacji, spedytorowi wyświetlą się
dodatkowe pola do uzupełnienia. Status zlecenia na liście zleceń transportowych zmieni się z
Do Akceptacji

na Awizacja w toku

.

Spedytor jest zobowiązany do uzupełnienia danych awizacyjnych dla transportu (rys. 35).
Pola pogrubione są obowiązkowe do uzupełnienia.
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Rys. 35 Formularz Awizacyjny

Jeśli spedytor w swoim profilu w systemie SOOT skonfigurował pracowników i środki
transportu to przy wypełnianiu formularza awizacyjnego wystarczy, że wyszuka
odpowiedniego kierowcę, wpisując 3 pierwsze litery jego imienia lub nazwiska, a system
automatycznie uzupełni wymagane pola (imię i nazwisko kierowcy, jego dokument
tożsamości, pesel, telefon kontaktowy, dane pojazdu i naczepy).
W przypadku, kiedy dane kierowcy i środka transportu w profilu spedytora nie zostały
skonfigurowane, spedytor jest zobowiązany do wpisania wszystkich niezbędnych informacji.
System dopisze nowego kierowcę i nowy pojazd do listy pracowników i środków transportu
w profilu spedytora, aby w przyszłości uzupełnianie danych awizacyjnych było ułatwione. Po
uzupełnieniu wszystkich danych należy zapisać formularz przyciskiem Zapisz na pasku
funkcyjnym (rys. 36).
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Rys. 36 Zapis awizacji

Uwaga: System umożliwia wielokrotną zmianę danych awizacyjnych zarówno przez
spedytora jak i przez logistyka.
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