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EDI / Fraktordre-funksjonen innebærer at man kan sende sporbare servicepakker og bedriftspakker fra MAB. 
Denne funksjonen er avhengig at man har Transportmodul, samt at man har en MAB-kompatibel EDI-skriver installert. 
 
Det må i tillegg opprettes en bruker hos MyBring knyttet mot deres selskap. Det er denne som MAB kommuniserer mot. 
MAB kan også kommunisere mot øvrige aktører via Consignor. 
 
Obs! Denne bruksanvisningen tar i liten grad for seg oppsett av dette, men går nærmere inn på selve bruken – etter at alt er 
satt opp. 
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Salgsordre skal sendes 

 
Dersom man står inne på en salgsordre som skal sendes, har man også tilgang til forsendelsesfunksjonen direkte fra 
salgsordrebilde.  
Dette kan hentes inn på salgsordre ved å søke opp det som hos deg er definert som porto-vare (se opprette porto-vare) 
 
Her er porto-varen blir lagt inn, og når man trykker <Enter> så vil det åpnes et vindu hvor man har mulighet til å velge 
hvilken forsendelsestype, hvor stor/mange kolli etc. 
 
 

 
 
 
 
 

Skriv inn det deres Porto-vare heter, trykk 
deretter <Enter>. 

Dette vil åpne bildet til høyre, hvor man kan 
velge hvilken pakke/metode som skal 

benyttes. 
 

Trykk knappen Kolli for mulighet til å angi 
størrelse+vekt. 

 
Man kan også få frem disse Forsendelses- 

valgene fra Fullføre salgsordre-bildet, da ved å 
trykke på knappen Forsendelser nederst i 

fullføre-bildet. 
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Opprette porto-vare 
 
For å opprette Porto-vare, begynn med å gå inn i vareregisteret. 
Trykk Legg til, og skriv inn hva varelinjen skal hete osv. Den kan selvsagt hete Frakt dersom man foretrekker dette. 
 
Stikkord som er nødvendige for opprettelsen er at den skal ligge som Diverse-vare og man må etterpå inn på Mer info for å 
definere Porto-vare (se røde markeringer i bildet nedenfor). 
 
OBS! Dersom man oppretter en Porto-vare med fast salgspris (som i bildet nedenfor) vil man ikke bli sport om å bruke priser 
fra Posten/Bring – da brukes isteden salgspris hentet fra vareregisteret, 100,- her i bildet. 

 
 

Også opprette varelinje Oppkravsgebyr og Transportforsikring 
Dersom disse tilleggstjenestene skal benyttes, må man også opprette dette som egne varelinjer i vareregisteret. 
Egenskapene som trengs da er at disse ligger som lagertype: Diverse-vare 

 

Opprette vare Brev 
Dersom man oppretter også en diverse-vare som heter Brev, kan man via denne varelinjen spesifisere priser – og i tillegg 
definere at når denne varelinjen blir lagt inn på salgsordre, så skal leveringsmåte på salget automatisk endres til Sendes.  
For å definere at salgsordre automatisk skal sendes når denne legges inn, søk opp varelinje Brev i vareregisteret, gå deretter 

til Mer info og se feltet helt til høyre Leveringsmåte:  
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Service skal sendes (man kan også bruke denne metoden for å sende fullførte salgsordre). 

 
For å sende en service fra MAB, må man først fullføre servicen som man bruker å gjøre. Etter at servicen er fullført kan man 
stå på kunden i Kunderegisteret. 
 
Velg deretter Forsendelser. 

 
1. Begynn her med å trykke på Ny 
forsendelse. 
 
2. Velg fra nedtrekksmenyen 
hvilken transportmetode som skal 
benyttes. 
 
3. Forsendelsens innhold må fylles 
ut, og man kan her også benytte 
strekkodeleser. 
Man skanner da serviceordre/ 
salgsordrenummeret som står i 
form av en strekkode på 
Arbeidsrapport /Salgsordre. 
MAB vil da hente inn beløp fra 
denne. 
 
4. Når man anser seg som klar for 
å sende pakken, kan man   trykke 
Fullføre forsendelse. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
For bedrifter som hver dag sendes mange pakker, inkludert ofte flere til samme kunde, så anbefales rutinen Intelligent 
Fraktordresystem. 
 

OBS! 

Vær obs på at dersom kunden skal belastes for frakt/porto, oppkravsgebyr eller lignende, så må dette legges inn på 
salget/servicen. Disse satsene må da vise til en vare/del i Vareregisteret/ Lager. Legg derfor inn dette som en 

diverse-vare. 
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Skann inn strekkode fra arbeidsrapport. 

https://iis.mab.as/manual/Norsk/IntelligentFraktordreSystem.pdf
https://iis.mab.as/manual/Norsk/IntelligentFraktordreSystem.pdf

