LEVERANSUPPDELNING
Leveransuppdelning är ett effektivt sätt att få dina varor på säljbar plats.
Genom att dela upp beställning och varuleveranser i två godsflöden
till samma apotek blir det enklare att veta vilka produkter som ska till
vilken plats.
VARFÖR DEN HÄR TJÄNSTEN?
Med leveransuppdelning kan apoteket separera
beställning och varuleveranser i två godsflöden.
Även fakturan delas upp. Det kan vara en fördel om
du har en avdelning som levererar till andra kunder
än besökarna, till exempel ett internapotek.

BESKRIVNING AV TJÄNSTEN
Leveransuppdelning kan bara beställas av apotek
som redan har tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek
från Läkemedelsverket. Varuleverans sker endast
till den adress som anges i tillståndet från
Läkemedelsverket.
För att separera order och varuflöde behövs en
separat GLN-kod. Beställning sker via EDI med separat
kundnummer. Leverans sker med ordinarie turbil.
I övrigt hanteras all varuinformation, specifikationer
och eventuella returer via TWD.

Pris och fakturering
Pris för leveransuppdelning enligt gällande prislista
för tilläggstjänster. Debitering av tjänsten sker via
månadsfaktura med antal leveransuppdelningar/månad.

Beställning
Gör så här:
•

Fyll i bifogad blankett och skicka den så att
Tamro har den tillhanda senast 15 dagar före
önskad start.

•

Säkra att all IT-kommunikation för ny GLN-kod
fungerar med Tamro.

TA REDA PÅ MER Vid frågor som berör leveransuppdelning är du välkommen att kontakta vår kundservice på
08-567 771 20, fax 031-767 78 06 eller kundservice@tamro.com.

LEVERANSUPPDELNING

LEVERANSUPPDELNING (LU) – BESTÄLLNING FRÅN APOTEK
Fyll i all information nedan och maila till Tamro senast 15 arbetsdagar före önskad start av leveransuppdelning.
APOTEKETS BEFINTLIGA UPPGIFTER
Apotekets namn

Apotekets kundnummer hos Tamro

Kontaktperson

Organisationsnummer

Telefonnummer till kontaktperson

GLN – kod (befintligt)

LEVERANSUPPDELNING
Ref på faktura för leveransuppdelning

Ny GLN – kod för leveransuppdelning

Planerat startdatum för leveransuppdelning

FYLLS I AV TAMRO
Leveransuppdelningens kundnummer
               

Leveransuppdelningens Turnummer
               

TA REDA PÅ MER Vid frågor som berör leveransuppdelning är du välkommen att kontakta vår kundservice på
08-567 771 20, fax 031-767 78 06 eller kundservice@tamro.com.

