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ÀREA DE CLIENT
Manual d’Ús

1. Accés al Àrea Client
Mitjançant la web de Grup FNG, www.fng-logistics.com, pot accedir a l'ÀREA DE CLIENT on
disposa dels següents informes i consultes, tant com a client principal com a receptor de
l'enviament.

Opcions d’accés
Una vegada dins de l'Àrea de Client, es faciliten dues opcions d'accés: l'accés exclusiu de client
(usuaris registrats) i l'accés per a destinatari o receptor (seguiment d'enviaments).

Accés exclusiu client:
Dóna accés a tota la informació disponible
dels enviaments. Es recomana no facilitarho als destinataris/receptors.
Usuaris: codi client de FNG
Contrasenya: assignada per FNG
Accés Destinatari/Receptor:
Dóna accés únicament a la informació
de l’enviament consultat.
Referència: nº de comanda/enviament
del receptor
Cod. postal: codi postal del receptor
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2. Accés com a client
Aquest apartat li proporciona tota la informació disponible sobre els seus enviaments.
Accedeixi a la seva àrea privada de client introduint el codi d'usuari i la contrasenya facilitada
per FNG, a l'apartat Usuarios registrados:

2.1 Seguiment d’enviament
Mitjançant el menú de l'esquerra, accedeixi a l'apartat Seguimiento de Envío per realitzar
consultes i exportar, si ho desitja, els seus informes en Excel.
a)

Introdueixi algun paràmetre de cerca.

b)

Actualitzi la consulta per veure la informació.

Aquesta consulta li permet accedir a la següent informació actualitzada sobre els seus
enviaments:

a
b
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Detall de l’expedició

Clicant sobre el nº
expedición pot accedir
al detall.

Conforme d’entrega i Incidències
Clicant sobre el dibuix pot
visualitzar, guardar i imprimir
el conforme d’entrega.

Aquesta icona indica que hi ha una
incidencia. Al clicar-hi, pot accedir al
detall.
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2.2 Administració
De la mateixa manera que a l'apartat Seguimiento de Envíos, l'apartat Administración també
disposa d'uns paràmetres de consulta mitjançant els quals accedir a la informació relativa a la
facturació.

2.3 Canviar contrasenya
Si ho desitja, al menú disposa de l’opció Cambiar contraseña per tal d’actualitzar les seves
dades d’accés al Àrea de Client.
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3. Accés com a Destinatari/Receptor (Seguiment d’enviaments)
Aquest apartat únicament dóna informació sobre l'enviament consultat. Pot accedir a aquesta
informació mitjançant les següents dades:
Referència: nº de comanda/enviament del receptor
Contrasenya: codi postal del receptor

Un cop dins del detall de l’expedició, podrà veure la següent informació:

Situacions
Recepcionado

La mercaderia està recepcionada al magatzem d’origen.

Enviado

La mercaderia ha estat enviada al magatzem de destí.

En Reparto

La mercaderia està en ruta de distribució (entrega al receptor).

Entregado

La mercaderia està entregada de conformitat.
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