הכנת שטר מטען יצוא
Step By Step
גרסה קלאסית

www.ups.com

איך מתחילים?
o
o
o

נכנסים ל ,WWW.UPS.COM-בוחרים באזור המזרח-התיכון ומדינת ישראל לבחירה בשפה האנגלית/עברית
מתחברים בלחיצה על ""Log In
להכנת משלוח יצוא ,מקליקים על ” “Shippingואז על ”“Create a Shipment

לאן המשלוח מיועד?
 oממלאים את פרטי הנמען ,ולוחצים על ""Continue
*שדות עם כוכבית הינם שדות חובה

* ניתן לשמור כתובת לספר הכתובת על-ידי לחיצה על
כפתור ”“Save As New Entry – Yes
והוספת כינוי עבור אותה הכתובת לטובת משלוחים עתידיים

מאיפה שולחים?

* המערכת תציג את כתובת האיסוף כברירת מחדל ,כפי שהוגדרו
מראש.
במידה ומעוניינים לשנות כתובת איסוף או לבחור מספר לקוח שונה,
לוחצים על ""Edit
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מהו סוג האריזה?
 oממלאים את תיאור הטובין ,כמות החבילות ,סוג אריזה ,משקל ומידות (לא
שדה חובה)
 oבשדה  Packaging Typeבוחרים באפשרות ”,“ Other Packaging
למעט אם מדובר במעטפה  UPS Envelopeהמיועדת לניירת בלבד

* שדה  :Declared Valueהחבות של  UPSבגין אובדן או נזק ישיר למשלוח
מוגבלת עפ"י תנאי שט"מ עד לסך מקסימלי של 100$
* ניתן לרכוש ביטוח חיצוני בהצטרפות לפוליסה קבוצתית ע"ש החברה
בכפוף לתנאי מסמך ההצטרפות ולתנאי הפוליסה.
אין לציין ערך בשדה "שירות ערך מוצהר להובלה" Declared Value
לפרטים נוספים והצטרפות לחצו כאן

* במידה ומדובר במשלוח גדול או משלוח שדורש טיפול נוסף ,יש לעדכן זאת
באמצעות סימון  Yesבשדה .Large Package or Additional Handling
השירות כרוך בדמי טיפול נוספים בסך  $ 1.75לחבילה
* במידה והחבילה מכילה סוללות ליתיום ,יש לעדכן זאת באמצעות סימון Yes
בשדה Include lithium batteries -

מהו סוג השירות הנבחר?

 oבוחרים את סוג השירות המבוקש עבור המשלוח

• מעוניינים בשירותים נוספים?
סמנו  ,Yesבהתייחס לשירות המבוקש:
 הוספת התראות סטטוס במייל ללא עלות
 בקשת חתימה של הנמען  -בתוספת תשלום
 הפצה לכתובת נמען ללא אפשרות שינוי
כתובת מצידו  -בתוספת תשלום
* במידה ומתאפשר ליעד הנבחר שירות הפצה ביום שבת,
שדה זה יפתח לבחירה

מהו סוג האריזה?
* ניתן להוסיף שני מספרי אסמכתאות:
 : Reference No.1/2משמש לצורך זיהוי פנימי.
ניתן לבחור בכל צירוף של מספרים/אותיות
שיסייעו לכם לזהות את המשלוח

מהו אופן התשלום?

 oבוחרים מי משלם עבור עלות הובלת המשלוח וכן על
עלויות המיסים והעמלות במידה ויחולו
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 oבמידה ומעוניינים לסרוק את פרטי המשלוח לוחצים על
כפתור ” “Reviewלסריקת פרטי  -ניתן לערוך את
הפרטים במידת הצורך על-ידי לחיצה על " "Editולאחר
מכן לוחצים על ””Next

איך מכינים ? Invoice
• אשף הטפסים מאפשר הכנת חשבונית ספק ( ,)Invoiceבלחיצה על רובריקה
” “Complete selected forms onlineומילוי פרטי תכולת המשלוח וערכו
במידה ואין צורך להשתמש באשף הטפסים ,יש לבחור באופציה האחרונה
Ship now with no Export Documents or with documents you
”"supply

• ניתן לצרף מוצר לחשבונית על-ידי הוספת מוצר  Add Productומילוי הפרטים

איך מכינים ?Invoice
 oממלאים ב Invoice-את הפרטים הבאים:
• שם המוצר
• תיאור הטובין
• אופן האריזה
• כמות יחידות
• אופן המדידה של המוצר (למשל Each ,מציין יחידות בודדות)
• עלות עבור יחידה
• סוג מטבע
• ארץ תוצרת
• קוד הסיווג המכס של המוצר במידה וידוע (שדה זה אינו חובה).
להמשך לחצו על ”“Submit

יצרתם חשבונית ספק! ((Invoice
ניתן לערוך כל שדה באמצעות לחיצה על ”"Edit

לאחר לחיצה על כפתור ה Next -יופיע המסך הבא

* ניתן להוסיף תיאור לטובת שמירת חשבונית ספק שהוכנה,
שדה זה אינו שדה חובה במידה ואין צורך לוחצים Next

ניתן לערוך את ה Invoice-באמצעות לחיצה על ”"Edit Form
להדפסת הטופס לוחצים Print All Online Forms
וממשיכים הלאה בתהליך הכנת שטר המטען Next

אחרי שהכנו חשבונית ספק והדפסנו אותה אפשר להמשיך
הלאה לוחצים Next

סיימנו ,שטר המטען מוכן!

 oזה הכל! בסיום התהליך יופק שטר מטען עם מספר
מעקב ייחודי המתחיל ב1z-

* בעת הכנת שטר מטען בפעם הראשונה עשויה להתקבל
התראה בנוגע לחסימת חלונות קופצים ,עליך ללחוץ על
על מנת לבטל את חסימת החלונות
הכפתור
הקופצים
בסוף תהליך הכנת שטר המטען ,ניתן להזמין איסוף
בקלות באתר www.ship.co.il

אנחנו כאן לרשותכם!
צוות התמיכה הטכנית זמין לכל שאלה
בטלפון 03-5770112 -
בדוא"ל hd@ups.co.il -

