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Oznaczenia w instrukcji: 

 
[ZALOGUJ] – przycisk 
(1) – odnośnik do numeracji na zrzutach ekranu  
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dcDMS (Dock Management System) – to system awizowania dostaw oraz zarządzania ruchem pojazdów na placu, który 

pozwala precyzyjnie zaplanować logistykę magazynową.  

dcDMS jest kompleksowym systemem do obsługi procesów logistycznych wokół magazynu, centrum logistycznego. 

System udostępnia portal dla przewoźników, w którym definiuje się informacje związane z dostawami, odbiorami, 

stałymi serwisami, odprawami celnymi ładunków. Przewoźnik wprowadza dane o kierowcy, środku transportu, ładunku, 

liczbie palet, kartonów, szczególnych wymaganiach oraz preferowanym czasie przyjazdu. System kalkuluje czas 

związany ze wszystkimi operacjami i proponuje najbardziej optymalne okno czasowe: data, godzina, czas operacji, 

numer doku. 

Zarejestrowana i potwierdzona awizacja jest źródłem dalszych działań: kontroli na portierni, weryfikacji ładunku, 

zgłoszenia do odprawy celnej. 
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1. LOGOWANIE DO SYSTEMU 
 
W przeglądarce internetowej wpisujemy adres https://nova-trading.dcdms.eu 

Jeżeli korzystamy z systemu dcDMS po raz pierwszy, należy zarejestrować nowego dostawcę i użytkownika używając 
przycisku [Rejestracja]. 

 
W formularzu rejestracji wypełniamy dane (żółte pola są wymagane). 
Po zapoznaniu się z regulaminem zaznaczamy pole wyboru Akceptuje 
regulamin. Celem zabezpieczenia strony należy rozpoznać i wybrać 
obrazki zawierające wskazane elementy (przykład poniżej). Następnie 
potwierdzamy przyciskiem [ZWERYFIKUJ]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wprowadzone dane potwierdzamy przyciskiem [Rejestruj].  
Po zarejestrowaniu dostawcy zostanie wysłana informacja do administratora 
systemu, który aktywuje dostawcę i użytkownika. Po uzyskaniu dostępu na adres  
e-mail podany w formularzu zostanie wysłane tymczasowe hasło do systemu,  
które zmieniamy przy pierwszym logowaniu. 
 
Jeżeli posiadamy już dane do logowania, wpisujemy login (1), hasło (2) i potwierdzamy przyciskiem [ZALOGUJ].  
W prawym górnym rogu znajduje się ikona służąca do zmiany języka systemu (3). 

https://nova-trading.dcdms.eu/
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W głównym oknie systemu na górze znajdują się informacje: 

• Imię i nazwisko zalogowanego użytkownika (1) 

• Czas, po którym nastąpi automatyczne wylogowanie z systemu w przypadku braku aktywności (2) 

• Ikona zmiany języka (3) 

• Ikona służącą do wylogowania z systemu (4) 
 
Po lewej stronie znajdują się zakładki (5), które otwieramy klikając lewym przyciskiem myszki w nazwę zakładki. 
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2. AWIZACJE 
 
W zakładce AWIZACJE możemy dodać, edytować lub sprawdzić awizacje. 

 
 

• W oknie wyszukiwania po lewej stronie (1) możemy wyszukać awizację wg filtrów 
wybierając datę lub daty (od-do), numer awizacji, rodzaj awizacji, imię, nazwisko 
kierowcy dostawcy, nazwę dostawcy, lokalizację, magazyn, dok lub status awizacji 

 

• Po wybraniu zatwierdzamy przyciskiem [Szukaj]   
 

• Przycisk [Wyczyść] służy do wyczyszczenia wszystkich pól 
 
 

 
W zakładce Awizacje (2) wyświetlają się wszystkie wyfiltrowane awizacje. Oprócz widocznych podstawowych 
informacji (jak poniżej) po lewej stronie możemy dodać komentarz do awizacji (str. 7) klikając w ikonę 
 

 
Po prawej stronie widzimy aktualne statusy awizacji (4) 
 
Po zaznaczeniu odpowiedniej awizacji na liście (3) na dole okna w zakładce Dane awizacji (5) pojawią się: 

• Szczegółowe informacje o awizacji 

• Załączone dokumenty (CMR) – klikając w pasek Załącz CMR możemy załączyć dokument z pliku 
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Po prawej stronie okna (6) znajdują się przyciski: 
 
[Edytuj] – edycja awizacji* 
 
[Edytuj kierowcę] – edycja danych kierowcy i samochodu* 
  
[Drukuj] – drukowanie dokumentu awizacji (str. 10) 
 
[PDF] – zapisanie dokumentu awizacji do pliku PDF 
 

* UWAGA! Edytować możemy tylko awizacje o statusie nowa i do dnia awizacji 

 
 
 
 
W zakładce Historia statusów możemy sprawdzić całą historię statusów 
danej awizacji. 
 
 
 
 

2.1 Dodawanie komentarzy do awizacji 
 

 
 

1. W polu (1) wpisujemy treść komentarza 
2. Wybieramy dla kogo ma być widoczny komentarz (Widoczność) (2): 

• Wszyscy – dla wszystkich użytkowników 

• Tylko ja – tylko dla użytkownika, który utworzył komentarz 

• Wewnętrzny – tylko dla użytkowników systemu (oprócz użytkowników dostawców) 

• Zewnętrzny – tylko dla użytkowników dostawców 
3. Wybieramy typ komentarza (Typ) (3) (ważne, informacja, pytanie, stop, akceptacja, mail) – odpowiednia ikona 

jest widoczna przy komentarzu 
4. Zatwierdzamy przyciskiem (4) 
5. W polu (5) widzimy treść wszystkich dodanych komentarzy do awizacji 
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2.2 Dodawanie awizacji 
Żeby dodać lub edytować awizację przechodzimy do zakładki Dodaj/Edytuj awizację (1). 
 

 

2.2.1 Dodawanie nowej awizacji (rozładunek) 

1. Wybieramy rodzaj awizacji Rozładunek (2) 
2. Wybieramy rodzaj pojazdu* (3) 
3. Uzupełniamy dane (żółte pola są wymagane)* (4) 
4. Wybieramy lokalizację i magazyn (UWAGA! Jeżeli posiadamy dodatkowy asortyment (np. dłużyce) wybieramy 

też dodatkowy magazyn) (5) 
5. Uzupełniamy ilości (palet, paczek, wiązek), kilogramów i wpisujemy numer Packing List (6) 
6. Wybieramy preferowaną datę i godzinę rozpoczęcia awizacji (7) 
7. Wybieramy odpowiedni dok i godziny awizacji (8) (UWAGA! System podpowie nam jakie są najbliższe wolne 

okna czasowe) 
8. Możemy dołączyć dokument z pliku za pomocą przycisku [Dokumenty] (9) 
9. Po uzupełnieniu danych zatwierdzamy przyciskiem [Zapisz] (10) 
 
10. Po zatwierdzeniu wyświetli się okno z potwierdzeniem możliwości wydrukowania dokumentu awizacji (str. 10) 

 
* w zależności od ustawień administratora systemu możemy definiować widoczność pól i które pola mają być wymagane (np. dane 
dostawcy, ilość palet, ilość kartonów, rodzaje pojazdów w zależności od rodzaju awizacji, dokumenty) 

 
 
 

Jeżeli nie uzupełnimy wszystkich wymaganych pól, system podpowie nam które pola są do 
uzupełnienia oznaczając je czerwoną ramką. 
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Po prawej stronie okna (10) znajdują się przyciski: 
 

[Wizard] – tworzenie nowej awizacji przy użyciu kreatora (str. 11) 
 
[Zapisz] – zapisanie awizacji po wypełnieniu wszystkich danych (żółte pola są wymagane)  
 
[Nowy] – tworzenie nowej awizacji 
 
[Usuń] – usunięcie istniejącej awizacji 
 
[Drukuj] – drukowanie dokumentu awizacji (str. 10) 

 
[PDF] – zapisanie dokumentu awizacji do pliku PDF 
 

2.2.2 Dodawanie nowej awizacji (załadunek) 

 

 
 

1. Wybieramy rodzaj awizacji Załadunek (1) 
2. Wybieramy rodzaj pojazdu* (2) 
3. Uzupełniamy dane (żółte pola są wymagane)* (3) 
4. Wybieramy lokalizację i magazyn (UWAGA! Jeżeli posiadamy dodatkowy asortyment (np. dłużyce) wybieramy 

też dodatkowy magazyn) (4) 
5. Wybieramy odpowiedni dok, datę i godzinę załadunku (5) 
6. Wpisujemy numer WZ (5) 
7. Po uzupełnieniu danych zatwierdzamy przyciskiem [Zapisz] (6) 
8. Po zatwierdzeniu wyświetli się okno z potwierdzeniem możliwości wydrukowania dokumentu awizacji (str. 10) 

 
* w zależności od ustawień administratora systemu możemy definiować widoczność pól i które pola mają być wymagane (np. dane 
dostawcy, ilość palet, ilość kartonów, rodzaje pojazdów w zależności od rodzaju awizacji, dokumenty)  
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Po zapisaniu awizacji wyświetli się okno z potwierdzeniem możliwości wydrukowania dokumentu awizacji. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zatwierdzamy przyciskiem [OK]. Wyświetli się podgląd dokumentu awizacji, który możemy wydrukować. 
 

  
Kod kreskowy z 
numerem awizacji 

Szczegółowe 
informacje o awizacji 
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2.2.3 Dodawanie nowej awizacji (przy użyciu kreatora) 

Kroki: 
1. Transport – Wybieramy rodzaj awizacji i typ pojazdu 
2. Dane dostawcy – Uzupełniamy dane (żółte pola są wymagane) 
3. Ładunek – Wybieramy lokalizację, magazyn (UWAGA! Jeżeli posiadamy dodatkowy asortyment (np. dłużyce) 

wybieramy też dodatkowy magazyn), wpisujemy numer Packing List i uzupełniamy ilości (palet, paczek, wiązek) 
(żółte pola są wymagane). Możemy dołączyć dokument z pliku za pomocą przycisku [Dokumenty]. 

4. Data awizacji – Wybieramy preferowaną datę i godzinę rozpoczęcia awizacji (UWAGA! System podpowie nam 
jakie są najbliższe wolne okna czasowe). Następnie wybieramy odpowiedni dok i godziny awizacji. 

5. Podsumowanie – Na końcu wyświetli się podsumowanie z danymi do weryfikacji. Jeżeli wszystkie dane się 
zgadzają zatwierdzamy przyciskiem [Zapisz]. Następnie możemy wydrukować dokument awizacji (str. 10)  
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3. DOSTAWCY 
 
Zakładka DOSTAWCY (1) służy do konfiguracji danych dostawcy, użytkowników dostawcy i kierowców. 
Zaznaczając na liście dostawcę (3) na dole okna wyświetlą się szczegółowe dane, które możemy edytować (żółte pola 
są wymagane) i zapisać przyciskiem [Zapisz] (4). 
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3.1 Użytkownicy dostawcy 
 
W tym oknie konfigurujemy użytkowników dostawcy, którzy będą mieli dostęp do systemu. 
Zaznaczając dostawcę na liście (str. 12) przechodzimy do zakładki Użytkownicy dostawcy (1). Poniżej wyświetli się lista 
użytkowników (2). 

 

3.1.1 Dodawanie i edycja użytkownika dostawcy 

 
1. Nowego użytkownika tworzymy przyciskiem [Nowy] (3). Następnie uzupełniamy dane (żółte pola są 

wymagane) i potwierdzamy przyciskiem [Zapisz] (3) 
 

2. Zaznaczając pole wyboru Aktywny możemy aktywować użytkownika 
 

3. Edytujemy użytkownika zaznaczając odpowiedniego na liście (2). Następnie edytujemy dane i potwierdzamy 
przyciskiem [Zapisz] (3) 

 
4. Usuwamy użytkownika przyciskiem [Usuń] (3) 

 
5. Przycisk            [Reset hasła] (3) służy do zresetowania hasła użytkownika i wysłania tymczasowego hasła na 

adres e-mail 
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3.2 Kierowcy 
 
W tym oknie konfigurujemy kierowców dla danego dostawcy. Jeżeli dodamy tutaj kierowcę i uzupełnimy dane to przy 
dodawaniu awizacji system automatycznie uzupełni pola tymi danymi po wybraniu odpowiedniego kierowcy. 
Zaznaczając dostawcę na liście (str. 12) przechodzimy do zakładki Kierowcy (1). Poniżej wyświetli się lista kierowców 
(2). 

  

3.2.1 Dodawanie i edycja kierowcy 

 
1. Nowego kierowcę tworzymy przyciskiem [Nowy] (3). Następnie uzupełniamy dane (żółte pola są 

wymagane) i potwierdzamy przyciskiem [Zapisz] (3) 
 

2. Edytujemy kierowcę zaznaczając odpowiedniego na liście (2). Następnie edytujemy dane i potwierdzamy 
przyciskiem [Zapisz] (3) 

 
3. Usuwamy kierowcę przyciskiem [Usuń] (3) 


