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Logg inn på FREJA WEB-booking 

 

For å logge inn i FREJAs Webbooking-system, åpner du din Internet-browser. 

Og taster inn følgende adresse: 

www.freja.com/no 

 

Naviger til E-tjenester, og videre til online booking, 

 

Følgende vindu kommer frem på skjermen din: 

 

 

Tast inn ditt brukernavn og passord, som du har fått tildelt av din kontaktperson hos 

FREJA. 

 

I dette skjermbilde har du mulighet for å velge ett av følgende 4 språk: dansk , 

svensk , engelsk  og tysk . Dette gjøres ved å trykke på ett av de 4 flaggene i 

’’Logg inn’’ boksen. 

 

Deretter klikker du ’’Logg på’’. 

  

http://www.freja.com/
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Navigering inne på WEB-bookingen 

 

 

 

Ovenfor ses startbildet på FREJA Web-booking. 

På startsiden under FREJA-logoen er det en linje, hvor det finnes flere valgmuligheter, 

som utdypes på de neste sidene:  

 

Konto: Viser din adresse og kontaktinformasjon samt gir overblikk over den aktuelle 

status på diverse saldoer. 

 

Poster: I denne fanen er det mulig å se relevante økonomiske data mellom deg som 

kunde og FREJA. Her er det mulig å velge mellom: Alle poster, Åpne poster og Forfalte 

poster. Samtlige muligheter kan datostyres.  

 

Opprett booking: Mulighet for å opprette egne ordrer, som straks blir tilgjengelige 

hos FREJA. Opprettelsen kvitteres med bookingnummer og mulighet for å motta 

fraktbrev og etikett.  

 

Track´n trace: I denne fanen er det mulig å følge din forsendelse. Er den behandlet 

(disponert), er det scannet et fraktbrev inn mm? I tillegg er det mulig å finne og printe 

ut kvitterte fraktbrev.   

 

Oppdater booking: I denne fanen er det mulig å finne alle dine bookinger, redigere i 

allerede opprettet booking (så lenge den ikke er behandlet (disponert) hos FREJA), 

kopiere eksisterende bookinger og printe ut diverse utskrifter.  

 

Fraktkalkulator: Her er det mulig å beregne den forventede fraktpris iht. gjeldende 

tilbud. 

 

Fakturaer: Fakturaoversikt med hovedopplysninger om alle fakturaer samt mulighet 

for å printe ut en kopi av fakturaen. 

 



Side 5 av 23 

Lands-statistikk: Her er det mulig å hente sending- og omsetningsstatistikk over en 

gitt periode. 

 

Adresser: I denne fanen kan du se din kundedatabase med alle de relasjoner det er 

mulig å velge i ’’Opprett booking’’. I tillegg er det her mulig å opprette nye adresser 

samt å redigere og slette eksisterende kunderelasjoner. 

 

Profil: Her har du mulighet til å lage et spesifikt kundeoppsett på deres WEB tilgang.  

 
 

 

Konto  

 

Her vises deres hoveddata hentet fra FREJAs database samt aktuelle kontoopplysninger 

som det fremgår av FREJAs økonomisystem. Det er også mulig å se hvilke mailadresser 

som er oppgitt til å motta faktura/kontobilag og fraktbrev/etiketter. 
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Poster 

 

Ved å velge Alle poster, Åpne poster eller Forfalte poster er det mulig å se f.eks. hvilke 

økonomiske poster som ennå ikke er betalt eller som ligger til forfall. 

Velg den ønskede posten og et datointervall. Trykk deretter på knappen ’’Søk’’, og data 

som blir funnet vises på skjermen. 

 
 
 

 

Opprett booking 

 
For å opprette en booking skal du velge fanen: ’’Opprett booking’’. 

 

WEB-gruppen hos FREJA har opprettet maler (skabelon) til de stedene det er avtalt 

online-løsning. Disse finnes i nedtrekksmenyen som heter ”Velg skabelon”. Her velges 

det markedet du ønsker å booke til.  

 

Det er også mulig å søke på sine maler (skabeloner) i ”forstørrelsesglasset”  
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Skriv f.eks. ”SE” og du får kun de steder som inneholder SE: 

 

 

Ønsker du flere maler (skabeloner), kontakter du din kontaktperson hos FREJA eller 

skriv til: webbooking.no@freja.com. 

 

Ved kun én mal (skabelon) vil denne være valgt som standard. 

 

Når malen er valgt får du følgende skjermbilde (for fullt skjermbilde, trykk F11): 

 

Adresser kan opprettes via det grønne ved siden av adressefeltet eller via fanen 

’’Adresser’’ (se mer informasjon på side 19).  

 

Avsender / Mottaker SKAL fylles ut! 

 

  

mailto:webbooking@freja.com
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Referanse/Dato: 

 

 

Referanse nummer: Dette feltet brukes til å utfylle deres egen referanse. Det kommer 

med på fakturaen fra FREJA. Hvis det er tastet noe inn i dette feltet, er det mulig å 

søke her på siden og ved å kontakte FREJA. 

 

Fraktbrevnummer: Er det allerede utfylt et fraktbrev hos dere, kan dette 

fraktbrevnummeret skrives inn her. Ellers vil dette bli hoppet over. 

 

 

Avhentningsdato/tidsintervall: Brukes til å taste inn den ønskede dato/tid for 

avhentning – datofeltet SKAL fylles ut. 

 

Avhentningskommentar: Benyttes til å komme med en kort informasjon til FREJA. Eks. 

”Avhentes fra port 10”. Plass til 20 tegn! 

 

Leveringsdato/tidsintervall: Brukes til å taste inn den ønskede levering. MERK DEG at 

FREJA ikke aksepterer inntastninger i leveringsfeltene som en termintransport. Ved 

transittider som avviker fra din avtale (SOP) med FREJA, skal trafikkavdelingen 

kontaktes. 

 

Leveringskommentar: Benyttes til å komme med en kort informasjon til FREJA. Eks. 

”Levering med lift”. Plass til 20 tegn! 

Info til transportør / Info til fraktbrev: 
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Info til transportør: I dette feltet kan det utdypes litt mer rundt transporten. Denne 

informasjonen er synlig hos FREJA, når sendingen er opprettet. 

Informasjoner som er tilknyttet en adresse, vil automatisk fremgå her.  

Se mer i avsnittet ’’Adresser’’ side 19. 

 

Info til fraktbrev: Denne informasjonen kommer med på fraktbrevet (CMR). 

Her er det også mulig å knytte en fast informasjon til en adresse. 

Se mer i avsnittet ’’Adresser’’ side 19. 

 

Handelsopplysninger / Vareforsikring: 

 

 

Ordretype: Skal ikke utfylles. 

 

Incoterms: Forhåndsutfylt av FREJA med den incoterm som er avtalt imellom deg og 

din kunde. Kan endres i dropdown-menyen.  

 

Handelsfaktura / Beløp / Etterkrav: Benyttes hvis sendingen skal sendes med COD. 

Henvend deg til din kontaktperson hos FREJA for ytterligere opplysninger. 

 

Vareforsikring: Skal FREJA tegne en forsikring av deres forsendelse?  

Henvend deg til din kontaktperson hos FREJA for ytterligere opplysninger. 
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Godslinjer 

For å opprette en ny godslinje, dobbeltklikker du på den øverste linjen eller trykk på  

Opprett-ikonet . 

 

Hvis det kommer opp en automatisk utfylt linje under ’’Godslinjer’’, som f.eks. kolli-art 

eller innhold, SKAL denne benyttes og redigeres ved å trykke på rediger-ikonet 

”blyanten” . 

 

Følgende vindu kommer da frem: 

 

 

Adresser - Avhentning / Levering: 

 

 

Hvis avsender og mottaker er utfylt, vil disse også automatisk være utfylt her.  

Hvis annen adresse enn avsender / mottaker: Finn eksisterende adresse i dropdown-

menyen eller opprett ny adresse ved å trykke . 
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Basis info: 

Tast inn så mange opplysninger som overhodet mulig her. 

 

 

FREJA stiller som minimumskrav at følgende felter alltid utfylles:  

 Antall kolli 

 Innhold  

 Vekt  

 Volum  

 

Disse feltene skal være utfylt for å garantere kvaliteten.  

 

Merke og nr: Har godset en referanse? (vil vises både på fraktbrev og faktura). Plass til 

15 tegn. 

Antall: Hvor mange kolli er det på forsendelsen?  

Art: Er det en pall, et kolli mm.? 

Innhold: Hva inneholder sendingen? 

Vekt: Hvor mye veier sendingen? 

Volum / Volumkode: Hvor mye fyller sendingen? Kubikk (=CBM) eller lastemeter 

(=LDM)? 

Temperatur: Skal sendingen transporteres under en spesiell temperatur?   

Lengde / Bredde / Høyde / Enhet: Mål på godset.  

 

Farlig gods:  

Hvis forsendelsen inneholder farlig gods, skal feltene fylles ut med korrekte data – 

disse vil være synlig for FREJA.  

Søk i ”forstørrelsesglasset”  på f.eks UN-nr., og så blir alle feltene utfylt automatisk. 
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Info til innenriks bytte av emballasje: 

Såfremt det på nasjonalt er inngått pallebytteavtale mellom dere og FREJA, bes det 

også noteres i dette skjermbilde hvilke type byttepaller det gjelder (1/1, ½ ¼ pall eller 

annen bytte-emballasje). Du noterer antall paller som skal byttes i de respektive 

feltene. Husk at pallearten i Basic info, skal være ”EURO Paller” 

 

 

OK til Varelinjer / Mulighet for flere varelinjer:  

 

Hvis det er flere varelinjer på sendingen, trykker du på knappen >>, så blir det 

automatisk opprettet en ny varelinje. For retur til forrige varelinje, trykk <<. 

 

Når alle opplysninger er lagt inn trykker du på , og du er nå klar til å 

opprette bookingen.  

 

Opprett booking (nederst høyre hjørne): 

 

Det vil nå komme en bekreftelse på at bookingen er mottatt hos FREJA.  

Har du ønsker om å motta fraktbrev, etiketter og/eller bookingskjema,  

Trykker du på '’SKRIV UT’’. 

 

Her kan du fylle ut den/de e-mailadresser, som skal motta utskriften. Deretter OK. Hvis 

det alltid er den/de samme e-mailene som skal motta utskrifter, kan dette settes opp 

som standard under fanen ’Profil’ (se mer informasjon på side 23)  

 

FREJA bookingnr. 

 

Forventet fraktpris – i henhold til 

gjeldende frakttilbud. 

 
’’Skriv ut’’ funksjon 
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I løpet av kort tid vil du motta en eller flere e-mail med PDF-fil, som inneholder det 

ønskede dokumentet. 

 

Det er også mulig å få vist utskriften som PDF direkte på skjermen.  

Huk av i ’’vis som PDF’’ i den ønskede utskriften og trykk Deretter OK. 

 

 

 

Hvis dette er standard som skal vises på skjermen, skriv til: webbooking.no@freja.com 

 

I tillegg er det mulig å skrive ut dokumenter på nytt i fanen ’’Utskrifter’’ (se mer 

informasjon på side 20).  

 

 

Track ’n trace 

 

I denne fanen er det mulig å følge din forsendelse ved å søke på avhentning/levering, 

dato-intervaller eller direkte på referanse nummer.  

 

mailto:webbooking.no@freja.com
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Se status på booking 

Ønsker du oversikt på en forsendelse, finner du dette i kolonnen Status. Her vil den til 

enhver tid siste handlingen på bookingen være synlig. Ønsker du en mer detaljert 

oversikt, kan du trykke på datolinjen, og det vil se sånn ut: 

 

 

Hvis sendingen er på en trailer med GPS-overvåkning, vil du ha mulighet for å se hvor i 

verden bilen befinner seg nettopp nå. Trykk på ikonet ”landkartet” , og du vil få et 

lite kart frem. 

 

 

 

 

Her befinner bilen seg. 

 

 

Status oppdateres hvert 15. min. 

 

 

Dette er en indikasjon på hvor bilen 

befinner seg – den forteller ikke den 

reelle ankomsttiden. 

 

 

Det er ikke tatt forbehold for kjøretid, 

trafikale problemer osv.  
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Kvitteret fraktbrev 

I det øyeblikk FREJA skanner et kvittert fraktbrev inn i systemet, vil det bli synlig på 

deres webløsning. Dette vil du kunne se ved at det kommer et lite PDF-ikon  frem i 

kolonnen PoD (=Proof of Delivery). Man kan se fraktbrevet ved å dobbeltklikke på 

ikonet . Det vil da også være mulig å skrive ut eller sende fraktbrevet derfra. 

 

 

Oppdater booking 

 

Denne har flere muligheter: 

 Finn/søk eksisterende bookinger 

 Redigere bookinger 

 Kopiere bookinger 

 Skrive ut bookingskjema og bookingliste / Gjenutskriving av fraktbrev/etikett (se 

fanen ’’Utskrifter’’ på side 20). 

 Estimert fraktpris 

 

Finn/Søk eksisterende bookinger: 

Skriv inn den ønskede søkeperioden. Hvis du eksempelvis har skrevet inn et 

referansenummer da bookingen ble opprettet, kan dette også skrives inn i søkefeltet.  

Når alle opplysninger er skrevet inn, trykker du på knappen ’Søk’.  
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Redigering av bookinger: 

Hvis du har noen endringer i din booking, finn bookingen, dobbeltklikk eller trykk på 

ikonet ”blyanten”  til venstre for den bookingen du ønsker å redigere.  

Det er mulig å rette i Godslinjen, som inneholder følgende: Merke og Nr., Antall, Art, 

Innhold, Vekt, Volum og Farlig gods opplysninger. Du kan gjøre endringer i bookingen 

inntil sendingen er behandlet (disponert) hos FREJA. 

 

Hvis ikonet er et ”forstørrelsesglass” , har man behandlet (disponert) bookingen hos 

FREJA.  

 

Ønsker du å gjøre endringer i bookingen etter dette er skjedd, skal du kontakte FREJA.  

 

Kopiere bookinger: 

Trykk på ikonet ”kopier” og det opprettes en kopi av en eksisterende booking. Nå 

har du mulighet for å rette i feltene under Referanse/Dato, Bemerkninger og 

Godslinjer, og deretter opprette ny booking. 

 

 

 

Estimert fraktpris: 

Dersom inntastet booking finner en match i din fraktavtale, vil den beregnede 

fraktprisen vises her. Det er en estimert pris, dvs. den tar ikke forbehold for evt. 

ekspresser, tidsleveringer, liftleveringer osv. 

Se evt. mer under emnet ’’Fraktkalkulator’’ (nedenfor). 
 

 
 

Fraktkalkulator 
 

Mulighet for å beregne den forventede fraktpris, ut fra den gjeldende fraktavtalen 

imellom dere og FREJA uten å booke. 

 

Minimum følgende informasjon må skrives inn, dersom den skal beregne fraktpris: 

 Avh. Dato 

 Avhentes 
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 Leveres 

 Antall 

 Art 

 Bruttovekt  

 Volum 

 

Trykk  

 

Hvis bookingen matcher et frakttilbud, vil den beregnede fraktprisen stå her:  

 

Det er en estimert pris, dvs. den tar ikke forbehold for evt. ekspresser, tidsleveringer, 

liftleveringer osv. 
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Fakturaer  

 

Så snart en sending er fakturert, vil det være mulig å hente en kopi av den på webben. 

Det kan gjøres på to måter. Enten ved å skrive inn et spesifikt fakturanummer eller ved 

å skrive inn en fakturaperiode (til og fra dato).  

Dobbeltklikk på PDF-ikonet  i kolonnen Dok. Det vil nå være mulig å printe ut eller 

maile den valgte fakturaen.  

 

 
 

 

 

Land statistikk 

 

Her er det mulig å hente sendings- og omsetningsstatistikk over en gitt periode. 

Tast inn den ønskede søkeperioden og trykk ’’Søk’’. 

Hvis du ønsker resultatet i et excel-ark, trykk deretter på ’’Excel’’, og det vil automatisk 

åpnes et excel-ark. 
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Adresser  

 
Som kunde har du full tilgang til deres egen kundedatabase. Her kan du opprette nye 

kunder samt redigere eller slette en allerede eksisterende kunde.  

 

 

Redigere en eksisterende adresse:  

Velg rediger-ikonet ”blyanten”. 

Her retter du de feltene du ønsker og lagrer med GEM.  

 

Slette en adresse:  

Velg slett-ikonet.  

 

Opprett ny adresse:  

Trykk på ikonet  
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Utskrifter 
 

I WEB-booking løsningen har du mulighet for å skrive ut sendingsbeskrivelse på enten 

en enkelt sending eller på sendinger over en nærmere definert periode.  

 

Utskrift av flere bookinger: 

For å skrive ut en periodeliste skal du gå inn i menyen ’Oppdater bookinger’. Her 

avgrenses det til den perioden du ønsker en utskrift på.  

Du kan velge mellom: avhentning/levering, eksport/import samt referanse i en gitt 

periode. Trykk ’Søk’. 

 

Det er 2 mulige utskriftsformer: PDF og Excel 

 

Valgfritt, f.eks. kundenr. fra deres kundedatabase 

Kundens navn 

Område, f.eks. industriområde 

 

 
Velg land i dropdown menyen 

Postnr. (kun sifre). Vær OBS på f.eks. postsifre i 

SE: 123 45 (mellomrom i mellom 3. og 4. siffer) 

 

 

 

 

Disse opplysningene plasseres under ’Info til 

transportør’ i OPPREtT BOOKING.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis det også skal stå på fraktbrevet, HUSK å huke 

av i ’Leveringsinformasjon på CMR.  
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PDF-fil 

Velg ’Skriv ut Liste’ 

 

Og nedenstående boks kommer frem. Ønskes listen tilsendt per mail, skrives inn den 

mailadressen som utskriften skal sendes til som PDF fil. Ønskes listen derimot vist 

direkte på skjermen, huk av ’’Vis som PDF’’.  

Velg én av de 5 mulige sorteringene og trykk OK.  

 

Listen blir nå enten sendt til den valgte mailadressen eller vises direkte på skjermen og 

kan skrives ut derfra. 

 

Excel 
Velg ’Excel’ 
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Utskrift av enkelt booking (Fraktbrev, Etikett og Bookingsskjema): 

Gå inn på menyen ’Oppdater bookinger’. Her kan du enten velge å skrive FREJAs 

bookingnummer, ditt referanse nummer eller bare søke på datoene. Når den ønskede 

bookingen er funnet, dobbeltklikker du på den. Bookingen åpnes og du kan nå trykke 

på knappen ’’SKRIV UT’’ nederst til høyre hjørne.  

 

 

Det kommer et nytt bilde, med 3 mulige utskriftsformer:  

 Fraktbrev (CMR) 

 Etiketter 

 Bookingskjema (denne inneholder informasjon over den enkelte booking du har 

valgt å skrive i systemet, da du opprettet bookingen) 

 
Ønsker du utskriften tilsendt per mail, skriver du inn mailadressen som utskriften skal 

sendes til som PDF. Ønskes listen derimot vist på skjermen, huk av ’Vis som PDF’. 
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Trykk ’OK’ og utskriften vil nå enten bli sendt til e-mail eller vist direkte på skjermen. 

 

Nedenfor vises et eksempel på en bookingsskjema, som den ser ut etter utskrift: 

 
 

 

Profil 

 

Her har du mulighet for å lage din egen spesifikke brukerprofil. 

Legg til e-mailadressene som skal motta fraktbrev, etiketter osv. på hver enkelt 

booking. 

 

 

Kontakt 
 

For spørsmål og hjelp til WEB-booking systemet, er du alltid velkommen til enten å 

kontakte din kontaktperson hos FREJA eller kontakte FREJA WEB-team direkte: 

 

E-mail: webbooking.no@freja.com 

Hvilke dokumenter ønskes?  

 

Hvis flere enn en e-mail adresse, 

avskilles e-mail adressene med 

’’mellomrom” 

 

Plass til 80 tegn i e-mailfeltene. 

 

 

Er det en generell varetekst? Vil denne 

stå fast på alle bookinger. 

 

Hvilke kolliarter ønsker dere å booke? 

Søk i ”forstørrelsesglasset”. 
 


