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T-Win EMail Integrasjon.
Systemet kan settes opp til å sende SAD dokumentet på mail etter mottak fra tollvesenet.

Sending av SAD dokument til kunde via mail.
Dette er en ny funksjonalitet i T-Win som muliggjør automatisk sending av SAD dokumentet
i PDF format til avsender (eksport) og mottaker (import) ved mottak av tollkvittering fra
tollvesenet. Gjelder både for import og eksport.

Arkivering av SAD i PDF format via mail.
Det er også mulig å sende SAD dokument til en fast arkiv adresse. SAD dokumentet
produseres i PDF/A (PDF/A er en ISO-standard for langtidslagring av elektroniske
dokumenter. Formatet benyttes bl.a. av riksarkivet). Sikrer at krav til forsvarlig oppbevaring
av dokumentet oppfylles. Kun status 10 = tollkvittering sendes til arkiv.

Varsel til saksbehandler.
Det er også mulig å sende SAD dokument med feilmelding til saksbehandler.
Det er mulig å velge hvilke TVINN status som skal sendes til saksbehandler. Typisk velges
tvinnstatus 3..8 som indikerer at deklarasjonen inneholder feil, dokument kontroll eller
varekontroll. Eventuelle feilmeldinger eller melding fra toller legges ved slik at det er mulig å
ta tak i ev. problemer med en gang.

SAD blankett og feilmeldinger til saksbehandler.
Angi hvilke tvinn status som skal sendes til saksbehandler. SAD blankett med eventuelle
meldinger fra tvinn / toller sendes straks til saksbehandler på email. Dette hindrer unødige
forsinkelser. Aktuelle status:
3
4
5
6
7
8

- Overføring pågår / lagt til manuell ekspedering.
- Feil i inputkontroll
- Melding fra toller
- Dokument/vare kontroll
- Purring
- Ikke innført

Oversikt over utskriftsvarianter:








Skriv ut SAD tollkvittering/utleveringsattest til printer ved henting fra tollvesenet.
Skriv ut SAD tollkvittering/utleveringsattest i PDF format ved henting fra tollvesenet.
Send SAD tollkvittering for arkivering i PDF format til fast email adresse ved henting fra
tollvesenet (integrasjon til eksterne arkiv systemer).
Skriv ut logg og feilmeldinger til printer.
Undertrykk all logging til printer.
Send eventuelle feilmeldinger og melding fra toller til saksbehandler på email ved henting
fra tollvesenet. SAD blankett legges ved i PDF format.
Send SAD tollkvittering/utleveringsattest til avsender (eksport) eller mottaker (import) i
PDF format ved henting fra tollvesenet. Utskrift kan også foretas (valgfritt).
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Alle variantene over kan kombineres, f.eks. send til avsender/mottaker, skriv til PDF på
disk, send PDF til arkiv email adresse, send feilmeldinger til saksbehandler, skriv også ut
til printer. Noen av valgene krever email integrasjonsmodulen.

Oppsett.
I systeminformasjon for Tvinn, fane 3. Blanketter / arkskuff, kryss av etter ønske og legg inn
mail adresser.
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