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Pacsoft Online
Booking af paller og stykgods
Kom godt i gang med at booke dine paller og stykgods via forsendelsessystemet Pacsoft Online.

Ring til os for
support på
telefon 70 21 80 73.

Step 1: Login til Pacsoft Online
Pacsoft Online kan efter nærmere aftale benyttes
af aftalekunder, hvor du kan oprette dine forsendelser og printe labels.

Step 2: Indtast afsenderinformation
Før du kan booke dine forsendelser, skal du
indtaste informationer om din virksomhed, hvis du
ikke allerede har gjort det. Dette du gør under

A
Klik på
"Standardudskrift"
under Opret
forsendelser i
venstre menu.

Pacsoft Online kræver ingen installation. Du finder
Pacsoft Online på www.postnord.dk/pacsoft

afsnittet "Afsender". Du har mulighed for at gemme
disse informationer i din adressebog, så du kun
skal indtaste disse én gang.

A
B

B
Ved at klikke på
"Ny" i Afsender, får
du mulighed for at
indtaste og oprette
informationer om din
virksomhed.

C
Indtast information
om din virksomhed
og vælg "Gem i
adressebogen". Det
er din adressebog,
som ingen andre
kan se.
C
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Næste gang kan
du blot vælge din
virksomhed fra
adressebogen.
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Step 3: Indtast information om modtager
I det næste step, skal du indtaste infomation om din
kunde. Her kan du vælge "Ny" og få mulighed for

A
Ved at klikke på
"Ny" i Modtager, får
du mulighed for at
oprette og indtaste
informationer på en
ny kunde.

at gemme informationerne i din adressebog. Så er
kundens information gemt til næste gang.

A

B
Indtast information
om din kunde
og vælg "Gem i
adressebogen". Det
er din adressebog,
som ingen andre
kan se.
Næste gang du skal
sende til kunden, kan
du blot vælge denne
fra adressebogen.

B

Step 4: Booking af palle(r) - PostNord Pallet
Du kan nu på skærmbilledet både se afsender- og
modtagerinformation. Under "Produkter" kan du
ved at klikke på pilen vælge type af produkt.

I dette tilfælde vælger du PostNord DK Pallet. Vil du
i stedet booke stykgods, så gå til Step 6.

A
Klik på pilen og vælg
type af produkt. Her
vælger du PostNord
DK Pallet.

B
Klik på "Næste".

A
B
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Step 5: Information om din palle
Her skal du indtaste information om forsendelsen.
Vær opmærksom på, at der i interfacet nogle steder
vil stå "Antal pakker". Det har ingen betydning, og du
skal blot udfylde antal paller, der er til modtageren.
Det er et krav, at der udfyldes vægt på forsendelsen
og forsendelsestype. Udfyld også hvilke serviceydelser der skal tilkobles forsendelsen, såsom
indbæring eller telefonisk varsling.

Hvis du ikke har en fast afhentningsaftale, så er det
vigtigt, at du krydser af i ”ad-hoc Pick-up” - for at
sikre, at vi skal afhente jeres forsendelse. Dette kan
gøres indtil kl. 13.30, så vil vi samme dag afhente din
forsendelse.
Klik herefter på den ønskede printform (vi anbefaler
Print PDF). Eller vælg Gem, for senere udskrivning.

A
Vælg antal af paller,
der skal sendes til
modtageren. Der
vil nogle steder i
interfacet stå "Antal
pakker". Det har
ingen betydning.

B
Indtast vægt i kg på
forsendelsen. Dette
skal som standard
udfyldes.

C
Vælg forsendelsesart
ved at klikke på pilen.

D
Hvis du ikke
har en fast
afhentningsaftale, så
er det vigtigt, at du
krydser af i "Ad-hoc
Pickup".
D
E
Du kan nu udskrive
din label. Vi anbefaler
"Print PDF" og derfra
skriver ud på din
printer, da fejl kan
forekomme ved
direkte print. Har du
ikke "Print PDF", så
tag kontakt til os. Du
kan også vælge Gem
og udskrive senere.
Så vil den ligge under
"Gemte udskrifter".
A
B

C

E
Side 3

Step 6: Booking af stykgods (Groupage)
Når du vil booke stykgods (groupage), så skal du
klikke på pilen under "Produkter" og vælge

PostNord DK Groupage.

A
Klik på pilen og vælg
type af produkt. Her
vælger du PostNord
DK Groupage.

B
Klik på "Næste".

A
B

Step 7: Information om dit stykgods
Her skal du indtaste information om forsendelsen.
Vær opmærksom på, at der i interfacet nogle steder
vil stå "Antal pakker". Det har ingen betydning,
og du skal blot udfylde antal stykgods, der er til
modtageren. Det er et krav, at der udfyldes vægt på
forsendelsen.
Derudover er det også vigtigt at du indtaster
stykgodset længde, bredde og højde. Har du
flere antal stykgods med forskellige mål og vægt,
kan du vælge ”Specificeret pr. pakke” under
”Forsendelsesoplysninger”, indtaste den enkelte
stykgods mål og vægt og herefter trykke ”Tilføj”. Det
gentages pr. stykgods du har. Såfremt du har flere
stykgods af samme størrelse, kan du vælge

”Specificeret pr. række”. Har du blot har en enkelt
stykgods (én kolli) skal du ikke forholde dig til
”Forsendelsesoplysninger” og forsendelsestype.
Udfyld også hvilke serviceydelser der skal tilkobles
forsendelsen, såsom indbæring eller telefonisk
varsling. Hvis du ikke har en fast afhentningsaftale,
så er det vigtigt, at du krydser af i ”Ad-hoc Pick-up” for at sikre, at vi skal afhente jeres forsendelse. Dette
kan gøres indtil kl. 13.30, så vil vi samme dag afhente
din forsendelse.
Klik herefter på den ønskede printform (vi anbefaler
Print PDF). Eller vælg Gem, for senere udskrivning.
(Se skærmbillede på næste side)
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A
Vælg antal af
stykgods, der
skal sendes til
modtageren. Der
vil nogle steder i
interfacet stå "Antal
pakker". Det har
ingen betydning.
B
Indtast vægt i kg på
forsendelsen. Dette
skal som standard
udfyldes. Derudover
er det også vigtigt
at du indtaster
stykgodset længde,
bredde og højde.
C
Har du flere antal
stykgods med
forskellige mål
og vægt, kan du
vælge ”Specificeret
pr. pakke” under
”Forsendelsesoplysninger", indtaste den
enkelte stykgods
mål og vægt og
herefter trykke
”Tilføj”. Det gentages
pr. stykgods du har.
Såfremt du har flere
stykgods af samme
størrelse, kan du
vælge ”Specificeret
pr. række”. Har du
blot har en enkelt
stykgods (én kolli)
skal du ikke forholde
dig til ”Forsendelsesoplysninger” og
forsendelsestype.

D

E

A

D
Udfyld hvilke
serviceydelser
der skal tilkobles
forsendelsen, såsom
indbæring eller
telefonisk varsling.

B

E
Hvis du ikke
har en fast
afhentningsaftale, så
er det vigtigt, at du
krydser af i "Ad-hoc
Pickup".
F
Du kan nu udskrive
din label. Vi anbefaler
"Print PDF" og derfra
skriver ud på din
printer, da fejl kan
forekomme ved
direkte print. Har du
ikke "Print PDF", så
tag kontakt til os. Du
kan også vælge Gem
og udskrive senere.
Så vil den ligge under
"Gemte udskrifter".

C

F
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