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1. Inleiding.
Logicx web portal is het order- en informatiesysteem van Logicx afd. Planbaar transport,
waarin u uw orders in kunt geven en uw transportopdrachten tot aan aflevering kunt volgen.
Daarnaast heeft u de beschikking over de mogelijkheid om digitaal uw afgetekende
afleverbewijzen(vrachtbrief/CMR) en gemaakte foto’s van uw opdracht op te vragen.
Het systeem is voor de alle reguliere orders die u normaal gesproken via Logicx Transport
zou laten verzorgen. Zonodig kunt u na opgave indien noodzakelijk/gewenst telefonisch of
per mail contact zoeken.
2. Internet pagina Logicx web portal opvragen en opslaan.
De web portal van Logicx kunt U op de volgende manier vinden:
Via webportal. https://mijntransport.logicx.nl/, kunt u direct inloggen op de web portal.
Daarnaast kunt u via de website van Logicx op de web portal inloggen via de Login button.

Mocht U de site aan uw favorieten willen toevoegen, dan kan dit door de onderstaande
handelingen:
Druk op het sterretje rechts bovenin het scherm (favorieten), vervolgens op aan favorieten
toevoegen en het volgende scherm opent zich:
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Druk

op

‘Toevoegen’ en

website
van
Logicx
Logistics is aangemaakt als favoriet in uw webbrowser.

3. Gebruikershandleiding.
3.1 Inloggen.

Als U stap 2 goed heeft voltooid komt U in het volgende scherm.
Vul in bovenstaande scherm uw Inlognaam en wachtwoord in en druk vervolgens op
Login. Let op, inlognaam en wachtwoord zijn hoofdletter gevoelig.
Ter informatie:
Inlognaam en wachtwoord worden deze week per mail aan u verzonden.
Indien u meerdere inlogmogelijkheden wilt hebben neemt u dan met ons contact op.
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3.2 Wijzigen wachtwoord.
Indien gewenst kunt u uw wachtwoord en stamgegevens wijzigen. Dit doet in het volgende
menu. Links van de knop afmelden ziet u uw gebruikersnaam. Door hierop te klikken komt u
in het menu om uw gegevens aan te passen.

3.3 Hoofdmenu.
Na het inloggen komt U in het hoofdmenu terecht en ziet u onderstaande opties:

Functie:

Omschrijving:

1.

Adressen

Beheer van adressen

2.

Orders

Order entry

3.

Track en Trace Volgen van orders
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4. Adressen.
Adressen kunt u beheren in het menu adressen. Hier kunt u adressen
aanmaken, wijzigen en verwijderen. Wanneer u een adres hebt
aangemaakt kunt u deze oproepen in het order entry-scherm.
Adressen die u los in het order entry aanmaakt worden standaard
opgeslagen in het adressen menu. Ook kunt u bloktijden van uw
adressen hierin beheren.
U kunt een klant adres invoeren die standaard in de order entry wordt gevuld als laadadres.
Mocht u dit willen wijzigen dan kunt u het vinkje klantadres bij het gewenste adres
aanvinken.
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5. Order entry.
Via het menu Orders kunt u orders aanmaken en doorzenden naar
Logicx.

5.1 Invoeren transport opdracht.
Indien U op ‘Orders’ klikt, ziet U het volgende scherm verschijnen:

Het invoeren van een nieuwe order gaat als volgt:
Druk op ‘toevoegen’ en het order entry scherm komt in beeld.
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U kunt u na alle relevante gegevens invoeren, voor reeds bekende adressen voor u in het
systeem is het voldoende door deze d.m.v. het drop-down scherm bij Selecteer adres te
kiezen.
Indien u bij kenteken een geldig Nederland kenteken invult zullen de voertuiggevens
automatisch gevuld worden vanuit de koppeling met de RDW.Graag het kenteken met
hoofdletters en zonder streepjes invoeren.
Indien u bij Chassisnummer het complete chassisnummer invoert zal automatisch de laatste
6 tekens als kenteken gebruikt worden. Wilt u zelf alleen het chassisnummer als kenteken
invoeren dan graag altijd de laatste 6 invoeren.
Kies de gewenste laad- en losdatum, conform de tariefafspraken met leadtime die wij met u
hebben.
Bij Documenten kunt u documenten uploaden die Logicx nodig heeft voor het transport,
denkt u daarbij aan machtigingen, T1 documenten, vrijgaveformulier, etc.
In het veld Bijzonderheden Voertuig kunt u bijzonderheden kwijt over de opdracht en zullen
wij ook bij het goedkeuren indien noodzakelijk onze reactie in vermelden.

Door op opslaan te drukken wordt de order opgeslagen
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5.2 Meerdere orders met hetzelfde traject/data

Door in de opdracht i.p.v. opslaan te klikken op de button Voertuig toevoegen, rechtsboven
in het scherm, klikt kunt u meerdere voertuigen toevoegen die de zelfde transportdata en
laad- en losadres hebben. U hoeft dan alleen het scherm met voertuigegevens in te vullen.
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5.2 Verzenden van ingevoerde orders.
In het menu nog te verzenden orders ziet u de zendingen die u zojuist hebt aangemaakt:

Indien u nog meer orders wilt aanmaken, dan kunt u dit doen door op toevoegen te klikken
en de handelingen van de order entry te herhalen. Zolang de orders nog niet zijn verzonden
kunt u de orders nog wijzigen door op het potloodje in de orderregel regel te klikken.
Wanneer u alle orders hebt aangemaakt kunt u op de gewenste orders aanvinken en op
Orders verzenden klikken.
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6. Track & Trace
Via de optie ‘Track & Trace’ in uw beginscherm
kunt u de orders die u
heeft ingevoerd opzoeken.

In de order wordt de ‘status’ van de order weergegeven. Deze geeft aan of een order nog te
plannen, gepland, onderweg(geladen) dan wel op op een tussenbestemming staat of is
afgeleverd. U kunt bij de optie ‘datum volgorde’ de datum invullen vanaf waar dat U de
orders wilt bekijken.
Hieronder een overzicht van alle statussen die uw opdrachten kunnen hebben

Wanneer een zending nog niet de status afgewerkt heeft wordt de in het veld (verwachte)
Aankomsttijd(ETA)de tijd weergegeven die ons TMS systeem heeft berekend. Deze tijd kan
gedurende dag/week wijzigen doordat ons systeem realtime de aankomsttijd berekend.
Wanneer de zending eenmaal is afgeleverd wordt in het veld (verwachte) Aankomsttijd de
werkelijke aankomsttijd(ATA) weergegeven.
Door op het vergrootglas te klikken kunt u uw ingegeven opdracht, de gegevens terug
vinden.
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6.1 Opvragen vrachtbrieven/CMR/foto’s.
Wanneer een transport is uitgevoerd en de status afgeleverd heeft komen uiterlijk de
volgende werkdag de documenten online. Deze kunt u op de volgende manier opvragen
door naar Track & Trace te gaan, de juiste zending op te zoeken en dan op het vergrootglas
te klikken. Hier vindt u de orderdetails en onderin ziet u Documenten. Als u op het rode
download teken klikt,
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kunt u uw documenten downloaden of openen.
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