myRaben.com
Un singur sistem
Multiple posibilităţi
myClaim
aplicaţie pentru completarea
şi monitorizarea
reclamaţiilor
➢ Un mod simplu de a plasa comenzile
de transport şi reclamaţiile;
➢ Monitorizarea tuturor reclamaţiilor
dintr-un singur loc;
➢ Monitorizarea stării actuale a
reclamației;
➢ Documentele şi corespondenţa
privind reclamaţia ȋntr-un singur loc;
➢ Căutarea uşoară a reclamaţiei de ex
după numele clientului, după numărul
transportului,după numărul
reclamaţiei;
➢ Comunicarea dintre client şi
persoana care se ocupă de
reclamaţie din Raben prin aplicaţia
myClaim;

➢ Informarea privind ȋnchiderea
reclamaţiei ȋn timp real Clientul
primeşte mesaj automat direct ȋn
aplicaţie fără sa mai astepte după
poşta tradiţională.

Manual pentru clienţi

Completarea unei reclamaţii de transport via myClaim

I.

myTrack&Trace
- transporturi
- documente

- comenzi logistică
- facturi

mySlot
- avizarea ȋn depozitele
Raben cu serviciul de logistică

myOrder
– plasarea comenzilor

myClaim
- lista reclamaţiilor
completate

Pasul 1. După ce intraţi ȋn modulul myClaim, selectaţi “Înregistraţi o reclamaţie”

Pasul 2. Adaugaţi referinţa Raben pentru care s-a ȋntocmit un proces verbal de deteriorare: (formată
din
15
cifre)
sau
o
altă
referintă
a
transportului,
După ce veţi da click pe butonul “Procesaţi”, referinţa va fi cautată ȋn baza de date.
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A. Dacă s-a trimis deja o reclamaţie pentru transportul selectat – utilizatorul va primi un mesaj
(vedeţi mai jos) şi va fi redirecţionat către detaliile acesteia.

B. Dacă referinţa completată nu e gasită ȋn sistem, un mesaj (vedeţi mai jos) va fi afişat. Dacă,
după reverificarea referinţei, utilizatorul este sigur ca acesta este numărul corect, va fi ȋn
continuare posibil sa ȋnregistreze reclamaţia – dar trebuie să completeze toate detaliile
cerute, apăsând butonul: Formularul complet

C. Dacă referinţa este ȋn baza de date Raben, atunci utilizatorul va fi redirecţionat către
formularul standard al reclamaţiei. Dacă sunt salvate ȋn sistem documente de transport
acestea vor fi ataşate la reclamaţia deschisă – nu este necesar ca utilizatorul care
completează
reclamaţia
sa
le
ataşeze.
Pasul 4. Formularul privind reclamaţia trebuie sa fie completat.
După ce completaţi toate campurile si ataşaţi toate documentele necesare apasaţi butonul
Trimiteţi / Send

Dacă unele documente necesare pentru analizarea reclamaţiei lipsesc, utilizatorul va primi un
mesaj pentru a le ataşa.
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II.

Completarea unei reclamaţii de logistică – se aplică pentru clienţii de
logistică(momentan nu se aplică pentru Raben Romania)
Pasul 1. După ce vă logaţi ȋn aplicaţia myClaim, se selectează “damage report” / “Raportul daunei”
Conţine rapoartele de daună pregătite de către depozitul de logistică privind incidentele care au
apărut
ȋn
depozit
la
un
anumit
client.
Acestea sunt de bază pentru a completa o reclamaţie.

Pasul 2. Din rapoartele disponibile, selectaţi raportul daunei cel mai relevant din listă folosind filtrele
disponibile şi daţi click pe butonul " Ȋnregistraţi reclamaţia"
- veţi fi redirecţionat spre formularul de ȋnregistrare a reclamaţiei.

Raportul daunei
pentru care s-a
ȋnregistrat o
reclamaţie –
numărul
reclamaţiei este
vizibil

3.
Formularul
reclamaţiei
trebuie
sa
fie
completat.
După ce completaţi toate câmpurile şi ataşaţi toate documentele cerute apăsaţi butonul
Trimiteţi / Send
Pasul

Dacă sunt scanate documente de transport ȋn baza de date Raben, acestea vor fi ataşate la
reclamaţie, - nu este nevoie ca utilizatorul care completează reclamaţia să le ataşeze.
Dacă lipsesc anumite documente necesare pentru ȋnregistrarea reclamaţiei – utilizatorul va
primi un mesaj prin care va fi anunţat acest lucru – vezi print-screen de mai jos.
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III.

Completarea unei reclamaţii noi via portalul myTrack&Trace.

myTrack&Trace
- transporturi - comenzi logistică
- documente

- facturi

mySlot
avizarea ȋn depozitele
Raben cu serviciu de
logistică

myOrder
– plasarea comenzilor

myClaim
- lista reclamaţiilor
completate

Pasul 1. Găsiţi referinţa transportului pentru care vreţi sa ȋnregistraţi reclamaţia ȋn aplicaţia myTrack&Trace.
ATENȚIE! – intervalul de timp disponibil este de 125 de zile (aprox 4 luni) .
Pentru a face asta puteţi folosi:
a.

Căutare Rapidă
Quick
Search

Ȋn categoria – Numărul transportului.- introduceţi:
o Număr transport (1);
o Număr transport (2);
o Referinţa transportului;
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b. Sau

folosiţi

filtrele

din

lista

transporturilor

disponibile

din

myTT.

Pasul 2.

Mergeţi la detaliile transportului.

Pasul 3.

Mergeţi la butonul legat de Reclamaţii si daţi click pe butonul Trimiteţi Reclamaţia.

NOTĂ
Dacă butonul Trimiteţi Reclamaţia nu este vizibil ȋnseamnă
că persoana logată nu are acces să completeze reclamatia.
Solicitaţi acces responsabilului de cont pentru myraben.

Dacă reclamaţia a fost deja introdusă pentru transportul selectat – utilizatorul va fi redirecţionat
către aplicaţia myClaim – către detaliile introduse privind aceasta.
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Pasul 4. Completarea formularului de reclamaţii.
După ce completaţi toate câmpurile şi ataşati documentele necesare apăsaţi butonul
Trimiteţi

Dacă sunt documente de transport arhivate in programul myRaben, acestea se vor ataşa la
reclamaţie – nu este nevoie ca utilizatorul care completează reclamaţia sa le ataşeze.
Dacă lipsesc anumite documente necesare pentru ȋnregistrarea reclamaţiei – utilizatorul va
primi un mesaj prin care va fi anunţat acest lucru – vezi print-screen-ul de mai jos.

IV.

Monitorizarea reclamaţiilor deschise.
Lista reclamaţiilor trimise de către client va fi disponibilă pe contul myraben.com ȋn cadrul aplicaţiei
myClaim.

Lista reclamaţiilor ȋnregistrate poate fi găsită prin folosirea filtrelor disponibile.
După ce găsiţi reclamaţia căutată şi o selectaţi, detaliile acesteia se vor afişa:

Căutați – căutarea
rapidă a reclamaţiei
– introduceţi
numărul reclamaţiei
sau referinţa
transportului sau
numele
destinatarului.
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➢

Detaliile reclamaţiei

➢

Opţiunea Mesaje.

Deschide fereastra cu
detaliile reclamaţiei

Toată corespondenţa privind reclamaţia trebuie sa fie făcută ȋn aplicaţia myClaim.
Datorită acestui fapt, toate informaţiile privind reclamaţia va fi disponibilă ȋntr-un singur loc.
Dacă persoana responsabilă de Daune din cadrul Raben cere informaţii suplimentare/
documente/ explicaţii privind reclamaţia:
- utilizatorul va primi o notificare (la adresa de e-mail completată in formularul reclamaţiei +
- la butonul Mesaje, lângă reclamaţii, va apărea simbolul
- statusul reclamaţiei va fi Aşteptând răspuns.
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- iar în myClaim, în lista reclamaţiilor, lângă reclamația în derulare va fi simbolul
Aveți un mesaj nou în
portalul myclaim.
Statusul reclamatiei se
va schimba cu
Aşteptând răspuns..

➢ Documente.
Secţiunea unde se găsesc toate documentele legate de reclamaţie, atât cele atașate de
client cât și cele transmise de către Responsabilul de Reclamaţii.

Document trimis
de Raben –
răspuns/decizia
privind reclamaţia

Nota de colectare/
Nota de livrare /
POD-ul

Raportul privind
deteriorarea

Documente ce
confirmă
valoarea
daunei

Alte documente
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➢

Cronologia. Informaţii privind modificări ale reclamaţiei, cine și când au fost făcute.

Detaliile reclamației la
momentul înregistrării
ei.
(PDF).

V.

Recurs.
Dacă nu sunteți de acord cu decizia transmisă privind reclamația, puteți sa faceți recurs,
argumentând acest lucru în scris.

VI.

Setări privind conturile bancare.
Conturile bancare completate (este posibil să folosiţi mai multe conturi) sunt disponibile pentru a fi
selectate ȋn formularul reclamatiei pe care vreţi sa o ȋnregistraţi.

Page 9 | 10

Există posibilitatea de a selecta unul din conturi ca fiind cel implicit pentru plăţile compensatorii -astfel, ȋn formularul reclamaţiei, câmpul aferent contului bancar va fi deja completat cu contul ales
ca implicit (dar aveţi posibilitatea de a-l schimba cu un alt cont bancar din lista pe care o aveţi
completată) .

VII.

Manuale.
Dacă selectaţi acest buton veţi putea găsi materiale legate de procedurile disponibile privind
reclamaţiile.
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