Transportredovisning
Genom transportredovisning hos SDC får du tillgång till
ett komplett tjänsteutbud för en snabb och korrekt
redovisning av bränsle- och virkestransporter.
SDC erbjuder branschgemensamma
lösningar för att underlätta för skogsnäringen. Det ger möjlighet till utbyte
av information mellan olika transportaffärer för att kunna redovisa t.ex.
samlaster och rutter.

Din nytta

Transportköpare (befraktare)
Som användare av SDCs virkes- och
transportredovisning får du hela redovisningen kopplad till ett råvaruköp
baserat på samma grundmaterial. Förändringar i förutsättningar, kvantiteter
eller parter slår automatiskt på såväl
virkes- som transportredovisning.
Att SDC som opartisk organisation har förtroendet att hantera data
från stora delar av skogsnäringen ger
unika möjligheter vid transportredovisningen:
• Du har möjlighet att följa upp
totalvikter och hantera tillägg för
minimikvantiteter vid samlastning.
Detta även om det finns flera transportköpare inblandade.
• Du får möjlighet att ta del av
vinsterna av ruttkörning där flera
transportköpare är inblandade. I
redovisningen ser du inbesparade
tomkilometer vilket medför att du
aktivt kan arbeta för billigare och
mer miljövänliga transporter.
• Du har möjlighet att använda verklig transportkostnad som ett tillägg
eller avdrag i virkesprisräkningen.
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Transportföretaget
Unika identiteter för varje transportör och möjlighet till redovisning i två
affärsled ger dig en enkel uppföljning
av alla transporter. Du får en samlad
redovisning av både de transporter du
utfört direkt åt en befraktare och de
transporter du har utfört på uppdrag av
ett annat transportföretag.
Som säljare av transporter har du ett
flertal fördelar av redovisning genom
SDC:
• Genom registrering av ruttkörning
kan du erbjuda befraktaren en redovisning av inbesparade tomkilometer
vilket är positivt ur såväl miljö- som
kostnadsperspektiv. Tjänsten stödjer
även rutter där inte alla delar av rutten redovisas genom SDC.
• Du kan utföra transporter på uppdrag av ett annat transportföretag
(ansvarigt transportföretag) och
detta införlivas automatiskt med den
övriga redovisningen.
• Registrering av en s.k. transportsedel
ger dig möjlighet att redovisa andra
typer av tjänster som inte är knutna
till inmätning av råvara.
Transportör
Genom införandet av unika transportörsnummer och möjlighet till två affärsled
kan du få en samlad bild av alla utförda
transporter. Alla transporter samlas på
en transportlista oavsett om uppdragsgivaren är en befraktare eller ett annat
transportföretag.

Transportredovisning
Omedelbar redovisning och
uppföljning

Med Tis (Transportinformationssystemet) kan du löpande följa upp utförda
tranporter med kvantiteter och priser.
Tjänsten uppdateras omedelbart när
information sänds in från en mätstation. Du erbjuds även möjlighet att ta
ut statistik såsom medeltransportavstånd, transportarbete och medelpriser.
Underlaget för redovisningen kontrolleras och kopplas ihop med kontrakt och prislistor. Om en transport
av någon anledning inte kan redovisas
finns tjänster som stödjer uppföljning
och rättning av ej godkända mätningar.

Underlag för redovisning

Transportkontrakt och transportprislistor ger förutsättningarna för transportredovisning.
Kontrakt
Ett transportkontrakt visar parternas
affärsuppgörelse. I kontraktet registreras alla förutsättningar för transportredovisningen. Det finns två typer av
transportkontrakt:
• Befraktarkontrakt (mellan befraktare och transportföretag)
• Transportörkontrakt (mellan ansvarigt och utförande transportföretag)

Prislistor
Prisräkning sker enligt de transportprislistor du har hänvisat till i respektive transportkontrakt. I transportörkontrakten kan hänvisning ske till en
speciell prislista alternativt används
prislistan i befraktarkontraktet med
ev. omräkningsprocent eller -belopp.
Du kan snabbt och enkelt omräkna
prislistor efter prishöjningar t.ex. vid
dieselprisförändringar. Fasta priser för
en transport går även att ange specifikt
för en virkesorder.

Koppling till egna system

Ditt företag kan hämta hem information om transportredovisningen till
egna system. SDC har ett generellt
gränssnitt för beställning av information s.k. följdrutinutgångar.

Ordlista

Befraktare: Transportköpare, det företag som
beställer och/eller betalar för transporten
Ansvarigt transportföretag: Det företag som
ansvarar mot befraktaren att tranporten genomförs
och tar emot betalningen för utförd transport.
Utförande transportföretag: Den organisation
som bilen/transportören som utför transporten
tillhör.
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