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LAVOJEN JA IBC-PAKKAUSTEN 
PALAUTUKSET MYSCHENKERISSÄ



– Pyydä oikeudet mySchenkeriin Kiillolta (puh. 0207 710 111 / tilaus@kiilto.com)
• Tiedot: käyttäjän nimi, sähköposti, yritys ja puhelinnumero.
• Kiilto aktivoi tunnukset, joista tulee sähköpostilinkki.

– MySchenkeriin voi tallentaa ensimmäisellä käyttökerralla tilauspohjan, jota on 
sitten helppo käyttää pohjana.

– Ainoastaan ensimmäisellä kerralla täytyy täyttää kaikki tiedot
• Jatkossa voi käyttää vanhaa tilausta pohjana (Kuljetustilaus Tilaushistoria). 
• Tai hyödyntää osoitekirjaan tallennettuja tietoja (osoitekirjamerkinnät seuraavilla 

esimerkkisivuilla).

MYSCHENKERIN KÄYTTÖ



MYSCHENKER KIRJAUTUMINEN 
KULJETUSTILAUS

Valitse ”Kotimaan kuljetustilaus”



TILAUKSEN TEKEMINEN

Käyttäjän nimitiedot täyttyvät
automaattisesti, yrityksenä näkyy Kiilto,
mutta lähettäjän tiedot täytetään alle 
erikseen.

Valitse pudotusvalikosta
• Lavapalautukset/lavaniput, 

sopimusnumero 225302-41
• IBC palautukset: 225302-40

Poista valinta ”sama kuin lähettäjän 
osoite”  avautuu täytettävä kenttä 
lähettäjän tiedoille – tämän voi tallentaa 
jatkokäyttöä varten.



NOUTO-OSOITE / LÄHETTÄJÄ

Tähän lähettäjän omat tiedot, 
Yritys (ei Kiilto), osoite, jne.

Mahdollisuus tallentaa osoitekirjaan,
jolloin ei tarvitse täyttää uudestaan 
myöhemmin.



VASTAANOTTAJA/TOIMITUS

Tähän vastaanottajan tiedot = Kiilto
Kiilto Oy
Lavapalautukset (tai IBC-palautukset) ovet 39-40
Tampereentie 408
33880 LEMPÄÄLÄ

Mahdollisuus tallentaa osoitekirjaan,
jolloin ei tarvitse täyttää uudestaan 
myöhemmin.



IBC-PALAUTUKSET, RIVITIEDOT
Nämä tiedot jäävät tilaushistoriaan
ja vanhaa tilausta pohjana käyttämällä
ei tarvitse syöttää uudestaan kuin lukumäärä
ja paino kulloisenkin lähetyksen mukaiseksi.

IBC lkm
Valitse 
pudotusvalikosta
IBC

”IBC”

Paino = 150 kg per IBC
Kuutiot = 1 m3 per IBC



LAVANIPPUPALAUTUKSET, RIVITIEDOT
Nämä tiedot jäävät tilaushistoriaan
ja vanhaa tilausta pohjana käyttämällä
ei tarvitse syöttää uudestaan kuin lukumäärä
ja paino kulloisenkin lähetyksen mukaiseksi

nippu lkm
Valitse 
pudotusvalikosta
EUR-lava

”lavanippu”

15 lavaa per nippu
Lähetys max 4 nippua per lähetys

Nippu = lavapaikka



NOUTOAIKA JA RAHDINMAKSAJA

Valitse pudotusvalikoista 
noutopäivä

Valitse pudotusvalikosta 
rahdinmaksajaksi vastaanottaja

Syötä sopimusnumero:
• Lavapalautukset/lavaniput, 

sopimusnumero 225302-41
• IBC palautukset: 225302-40

HUOM, nämä jäävät muistiin eli 
jatkossa voi kopioida ja/tai käyttää 
osoitekirjaan tallennusta (punaisella 
ympyröity)
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