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Extranet dla przewoźnika 

 

Logowanie do systemu 

1. adres – https://logistyka.anwil.pl 

2. link ten będzie umieszczany także w zawiadomieniu o pojawieniu się nowego 

zlecenia transportowego. 

Po uruchomieniu linku w oknie przeglądarki pojawi się ekran logowania: 

 

Należy wpisać login i hasło początkowe takie jakie zostanie przesłane przez Logistykę 

ANWILU S.A. 
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Proces obsługi jobów (jazd) 

1. W menu „Job” -> „Lista Jobów”, w zakładce „Joby do potwierdzenia realizacji” 

znajduje się lista jobów oczekujących na potwierdzenie bądź odrzucenie przyjęcia 

zlecenia. 

 

 

Pojawi się ekran z listami JOBÓW (zleceń transportowych) 
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2. Uprawniony użytkownik klika na wybrany link będący jednocześnie numerem joba. 

 

 

 

Potwierdzenie Joba odbywa się poprzez wpisanie danych kierowcy i środka transportu. 

Dane te będzie można później zmienić. 

Dodatkowym polem jest numer telefonu komórkowego kierowcy. 

Pola podświetlone są obowiązkowe. 

 

3. Na formularzu potwierdzającym uzupełnia wymagane pola - dane transportowe, czyli 

dane kierowcy oraz numer rejestracyjny pojazdu i potwierdza joba za pomocą 

przycisku „Potwierdź joba”.  

4. Job znika z listy jobów do potwierdzenia realizacji i pojawia się w zakładce „Joby w 

drodze”. Wchodząc w szczegóły joba istnieje możliwość wprowadzenia ewentualnych 

zmian w danych transportowych – ale tylko do momentu zarejestrowania przybycia 

pojazdu na teren firmy Anwil. 
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5. Po opuszczeniu terenu firmy przez pojazd, kierowca powinien wysłać informację o 

dostarczeniu lub opóźnieniu dostawy za pomocą wiadomości sms.  

Numer telefonu na który należy wysłać SMS to: +48 661 000 220 

W treści sms należy podać literę D. 

 

Jeżeli po załadunku w trakcie realizacji trasy kierowca stwierdzi że nie dostarczy towaru 

na czas powinien wysłać na podany numer SMS w treści podając literę S. 

Po opóźnionej realizacji transportu należy wysłać kolejnego sms z literą D. 

 

6. Jeżeli kierowca nie wyśle sms’a o odpowiednim formacie informującego o 

dostarczonej przesyłce to przewoźnik sam może potwierdzić zakończenie joba. W tym 

celu wchodzi w szczegóły danego joba znajdującego się w zakładce „Joby do 

potwierdzenia zakończenia”. Uzupełnia datę i godzinę rozładunku i potwierdza 

zakończenie jazdy.  

 

Faktury 

1. W zakładce „Joby do zafakturowania” znajduje się lista wszystkich jazd gotowych do 

rozliczenia przez przewoźnika. 

2. Przewoźnik zaznacza wybrane przez siebie pozycje i potwierdza przyciskiem „Zapisz”.  
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3. Zostaje utworzona specyfikacja kosztowa, która zawiera dane ze wskazanych jobów. 

Dostęp do nich można uzyskać również poprzez menu „Faktury” –> „Do 

wprowadzenia”. 

4. Przewoźnik zatwierdza specyfikację kosztową – przycisk „Zatwierdź”. To powoduje 

przeniesienie joba na listę jobów zafakturowanych – zakładka „Joby zafakturowane”. 

Dostęp do wygenerowanych faktur można uzyskać również poprzez menu „Faktury” -

„Wprowadzone”. 
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Wydruk specyfikacji: 
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5. Przewoźnik we własnym systemie finansowo-księgowym wystawia fakturę zgodną z 

powyższą specyfikacją. 

6. Wydrukowana specyfikacja jest niezbędnym załącznikiem do przesyłanej do ANWILU 

S.A. faktury. 

 

Przetargi 

1. Pracownik firmy Anwil może zaprosić przewoźnika do udziału w aukcji spotowej. 

2. Po otrzymaniu informacji o rozpoczęciu aukcji, przewoźnik wchodzi w menu 

„Przetarg” -> „Lista (uczestnik)” i wybiera aukcję, na której prezentowane są 

szczegóły zlecenia transportowego. 
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3. Kliknięcie w link „Licytuj” umożliwia złożenie oferty na realizację usługi transportowej. 

Pole „Najniższa oferowana stawka” prezentuje najniższą ofertę w danym momencie, 

złożoną przez jednego z uczestników aukcji. 

 

 

Baza kierowców 

 

1. Zapisywanie kierowcy 

 

 
 

mailto:biuro@comp-win.com.pl
http://www.comp-win.pl/


 

Comp-Win Sp. z o.o., ul. Leszka 44, 61-062 Poznań  

Tel. +48 61 871 20 50, fax: +48 61 871 20 51 

e-mail: biuro@comp-win.pl http://www.comp-win.pl 
 

 

 

Strona 9 

 

3. Wybieranie zapisanego kierowcy. 
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