
myDSV

Iseteeninduskeskkonna tutvustus



Avaleht

Uue tellimuse esitamine

Varem pooleli jäänud 

tellimuse jätkamine

Tellimuste 

ajalugu

Saadetiste 

jälgimine



Navigeerimine

Menüü avamine

Saadetiste jälgimine

Uute kasutajate loomine, 

kontaktandmete muutmine ja 

muud seaded

Avaleht

Aadressiraamatu 

haldamine

Aruannete 

koostamine



Tellimuse esitamine

Kiirotsing olemasolevate 

aadresside seast

Laadimisaadress - tuleb täita juhul kui 

laadimisaadress erineb kauba 

saatja või saaja aadressist

Uue aadressi 

lisamine

Aadressi eemaldamine 

antud tellimusest

Kui pealelaadimis- või mahalaadimiskoht erineb teie juriidilisest aadressist siis 

palume alati saatjaks/saajaks sisestada juriidiline aadress (teha linnuke „Minu 

ettevõte“ ja eraldi alla plokkidesse sisestada laadimisaadressid.



Tellimuse esitamine 

- uue aadressi lisamine

Kontaktandmete lisamine

Unikaalne aadressi nimetus. 

Üldjuhul sobib ettevõtte nimi



Tellimuse esitamine 

- aadressile uue kontaktisiku lisamine

1. Salvesta

NB! Telefoninumber peab 

algama + märgiga ja 

riigikoodiga. Tühikuid ei tohi 

olla.

2. Sulge



Tellimuse esitamine

Tarnetingimuste tutvustus ja valik.

Enim kasutatav tarnetingimus ekspordi korral 

on DAP. Impordi korral - EXW

Peamise transpordimeetodi 

valik



Tellimuse esitamine

Kaubaridade täitmine

Kindlustusvalik. Vaikimisi „JAH“. Seadistuse muutmiseks vt LISA1, juhendi lõpus.

Märkus: Kindlustuse mitte valimise korral on rahvusvahelised saadetised kaitstud tootega DSV Protect 

(kuni 5000€ ulatuses) ja CMR konventsioonist tulenevate tingimustega. Lisainfo: 

http://www.protect.dsv.com/?sc_lang=et-EE

Kaubaridade 

lisamine

Tollitava kauba puhul lisada võimalikult täpne kauba kirjeldus, mis on 

aluseks korrektsele tollideklaratsioonile

ADR – ohtlikud 

kaubad

http://www.protect.dsv.com/?sc_lang=et-EE


Tellimuse esitamine

Viitenumber  - Teie-poolne tellimuse nr, saatelehe nr vms. 

Kuupäevade ja kellaaegade valik

Tellimuse edastamine

DSV-le

Poolelioleva tellimuse salvestamine. 

Viitenumbri tüübiks valida: „Tellimuse 

viitenumber“

Tellimuspõhja salvestamine korduvate 

vedude jaoks



Dokumentide printimine

Kaubaetiketid avanevad uues aknas. Juhul kui aken ei avane, veenduda, et 

myDSV keskkonna jaoks on hüpikakende avamine lubatud.

Tellimus on DSV-le edastatud

Tellimuspõhja salvestamine



Saadetiste jälgimine

1. Menüü avamine

2. Saadetiste jälgimine

Tellimuse detailse info nägemiseks 

vajutada tellimuse peale



Lisa 1 Vaikimisi tellimussätete muutmine

1. Menüü avamine

2. Seaded

3. Teenused



Lisa 1.1 Vaikimisi tellimussätete muutmine

1. Kui sisestada 0 siis näitab vaikimisi

tänast pealelaadimiskuupäeva

2. Täiendava kaubakaitse 

vaikeseade

3. Etikettiprinteri olemasolul saab siit 

etiketi suuruse paika

4. Salvesta. (Seaded muutuvad vaid 

teie kasutajal)



Lisa 2 Kolleegile kontokutse saatmine

1. Seaded

2. Halda kasutajaid

3. Saada e-mailile kutse



Lisa 3 Teavituste seadistamine

1. Seaded

2. Teavitused



Lisa 3.1 Teavituste seadistamine

2. Salvesta

1. Valik mille kohta teavituskiri saadetakse. 

Lisaks laadimisaegadele on võimalik siit valida 

ka POD – tarnetõend. Tarnetõend saadetakse 

teile esimesel võimalusel e-mailile.

Tarne kellaaja all 

mõeldakse siin teavituse 

saatmishetke



Tere tulemast DSV 

iseteeninduskeskkonda! 


