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T-Win®
fra Halvari Programutvikling
er Norges ledende
fortollingsprogram.
Siden 1989 har vi levert
TVINN løsninger til flere hundre
importører, eksportører,
speditører og transportører.

T-Win®
-Et komplett Windows
fortollingsprogram
T-Win® er Norges ledende fortollingsprogram og brukes av en rekke speditører
og transportbedrifter, samt mange store og små importører og eksportører.

T-Win® er moduloppbygget med
fleksibel prisstruktur
og kan enkelt tilpasses
din bedrifts størrelse
og behov.

Om behovet er 1 deklarasjon i uka eller 500 deklarasjoner pr. dag, 1-bruker
eller 50 samtidige brukere, så har vi et konkurransedyktig alternativ !
Programmet kan integreres med bedriftens øvrige systemer og kan motta eksterne data fra faste samarbeidspartnere. Fortollingen kan derved skje mer eller
mindre automatisk.
Programmet kan kjøres på en enkeltstående PC eller som flerbrukerløsning.
Støtte for terminalserver teknologi innebærer at man kan jobbe mot bedriftens
nettverk hjemmefra, fra en bærbar PC eller fra et avdelingskontor.
Registreringsbildene er konstruert i samarbeid med våre brukere for rask og
effektiv registrering, dvs. en logisk oppbygning for å gi færrest mulig tastetrykk
pr. deklarasjon.
Programmet blir kontinuerlig viderutviklet og oppdatert i tråd med tollvesenets
krav og kundens behov og nye versjoner sendes våre kunder fortløpende.
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For å øke lesbarheten og motvirke tretthet har vi lagt inn mulighet for å
forstørre skjermbildet og for å foreta individuellt valg av farger for å forbedre
kontrast uavhengig av skjermoppløsning.
Alle funksjoner er tilgjengelig fra tastaturet, slik at muskelproblemer ved
omfattende bruk av mus er eliminert.

Kundestøtte/Support

Sammen med våre program får du en lisensavtale som sikrer fremtidig
vedlikehold og support. Vår avdeling for kundestøtte er bemannet med kvalifisert personell med både IT - og toll & transportfaglig bakgrunn slik at kundene
er sikret kvalifisert hjelp og støtte ved behov.

T-Win® Import og
Eksport

Programmet er brukervennlig og fleksibelt og inneholder optimal funksjonalitet
med tanke på at arbeidet med fortolling skal gå raskt og feilfritt.
Programmet inneholder en kraftig statistikkmodul som gir verdifull informasjon
om fortollede mengder sortert pr. varekategori, kunde og land.

Hovedmeny

Hovedmenyen er overbygg for alle moduler. Hver enkelt modul er illustrert
med lett gjenkjennelige ikoner.

Registrering

Enkel og rask registrering av import og eksportdeklarasjon. Innebygde
funksjoner som kopiering og et ubegrenset antall egendefinerte maler hvor
faste opplysninger er forhåndslagret sikrer hurtig og sikker tollbehandling.
Alle felt er nummerert i tråd med SAD blanketten og programmet har mulighet
for forhåndsvisning av blankett før overføring til Tollvesenet.
Utskrifter kan konverteres til PDF format og sendes ulike mottakere som
vedlegg til e-mail.
Hjelpetekster og kontrollfunksjoner på feltnivå sikrer korrekt utfylling av
tolldeklarasjonene og forhindrer feilsending til Tollvesenet. Ved levering følger
komplett tolltariff og særavgifter med programmet.
Tollkurser og avgifter samt tolltariff som endrer seg gjennom året lastes ned fra
tollvesenets internett side og oppdateres automatisk i de respektive registrene i
T-Win®.

Faktura

Fakturaer registreres i korrekt valuta og programmet tar hensyn til frakt,
forsikring og andre kostnader og regner automatisk ut statistisk verdi.
Du navigerer enkelt i skjermbildene ved hjelp av mus eller tastatur.

Vareposter

Programmet gir full oversikt over alle varelinjer. Totale vekter og summer blir
automatisk korrigert etterhvert som varelinjer registreres. Dette sikrer full kontroll med at alle varelinjer er registrert. Toll og avgifter beregnes automatisk.
Systemet viser om flere MVA satser kan benyttes på vareenummeret. Inntil
9999 vareposter kan registreres pr. deklarasjon.

TVINN Informasjon

Eget skjermbilde viser all statusinformasjon på deklarasjonen samt meldinger
fra tollvesenet. Systemet viser historikk over hva som er sendt/hentet. Det er
mulig å overstyre meldingslogikken for å kunne håndtere enhver situasjon.

Artikkelregister

Programmet har eget artikkelregister hvor varer som ofte deklareres kan
registreres med avgifter, lisenser, forskrifter, tollnedsettelser oa. som er spesielt
for varen. Ved registrering hentes denne informasjonen automatisk inn på
varelinjen. Artikkelregisteret kan knyttes mot bestemte avsendere eller
mottakere slik at hver avsender/mottaker har sine egne artikler.

TET – Elektronisk
transittering

Modul for elektronisk transittering som ivartar kravene som stilles til autoriserte
avsendere og autoriserte mottagere (tollagerholdere). Fullt integrert med
T-Win® Import og Eksport.

CMR fraktbrev

Egen modul for CMR fraktbrev. Fullt integrert med T-Win® Import og Eksport.

Dokumentmodul

Modulen for deg som trenger forskjellige typer blanketter/utskrifter. Her kan
egendefinerte felter registreres og skrives ut på en eller flere blanketter. Det er
mulig å definere egne blankettsett. Disse kan også være knyttet opp mot den
enkelte kunde. Vi kan nevne dokumenter som:
- Sunnhetssertifikater
- Veterinærattester
- Opprinnelsesbevis

Tollager

Moderne og enkel rutine for utskrift av tollagerliste. Stadig flere tar i bruk eget
tollager. For å tilfredstille de krav myndighetene stiller samt å slippe manuelle
rutiner, er tollagerlisten et effektivt verktøy. Modulen er integrert med T-Win®
Import og Eksport og gir deg god oversikt, samtidig som du sparer tid.

Integrasjon mot bedriftens administrative
datasystem

Ingen ønsker dobbelregistrering av data dersom dette kan unngås. I T-Win®
kan du importere data fra kjente ADM-systemer som BAAN, SAP, IFS, Spectra,
Multi, Concorde, NOVA, Formula m.fl. hvor dataene som overføres via ASCIIfil danner en eller flere deklarasjoner i T-Win®.
Det er også mulig å legge tilbake informasjon fra en tollklarering til det sentrale administrasjonssystemet.

Integrasjon mot Halvari
Spedisjon

Programmene er selvfølgelig fullt integrert mot programpakken Halvari
Spedisjon. Halvari Spedisjon er et komplett arbeidsverktøy for transport- og
spedisjonsbransjen, utviklet og skreddersydd i nært samarbeid med våre eksisterende kunder. Halvari Spedisjon inneholder moduler for oppdragsregistrering og turplanlegging, kundeavtaler, fakturering mv.

Tekniske opplysninger
om programmene

Programmene er 32 bits Windowsapplikasjoner og leveres som én- eller flerbrukerløsninger med sentrale felles installasjoner med støtte for SQL, ODBC
samt Klient/Tjener teknologi. Programmet kjører på databasen Pervasive.SQL
2000i og kan benyttes på Terminalserver (Citrix Metaframe og Microsoft
Terminalserver) samt kjøres via en ASP-løsning. Våre programmer er laget i
moderne verktøy som støtter alle operativsystemer som Windows
98/NT/ME/2000/XP. Som operativsystem i nettverk anbefales Windows NT,
2000, eller Novell Netware. På serversiden vil også Linux supporteres.
Bedrifter med geografisk adskilte avdelinger kan kjøre mot felles database og
felles kommunikasjon mot tollvesenet. Avdelingsvis utskrift sikrer at alle utskrifter kommer korrekt til saksbehandlerens skriver.

Kommunikasjon mot
TVINN

I T-Win® sendes deklarasjoner via internett, (E-mail/FTP) eller via modem
(x.400). Vi anbefaler vår egenutviklede kommunikasjonspakke T-Win Mail som
overfører via internett.
Programmets innebygde EDIFACT oversetter gjør at meldingen går direkte til
tollvesenet med færrest mulig mellomledd. Mulighet for feil og forsinkelser
reduseres derfor vesentlig.

Sjekkliste – Her ser du hva du får !
Enbruker og nettverk

Systemplattform

Windows 98/ME/NT/XP og 2000
Pentium prosessor, 32 Mb RAM

Nettverk

Windows NT/2000 og Novell Netware

Med T-Win® får du:

Komplett tolltariff
Ferdig definerte faste koder
Alle tollsteder
Egne registre for:
- Brukere
- Artikler
- Avsender og mottakere
- Tollkurser
- Land
- Valuta
- … og mye mer

Funksjonalitet

Enkle registreringsrutiner
Kopiering av deklarasjoner
Automatisk beregning av toll og avgifter
Sammenslåing av varelinjer
Direkte søking i registre
Automatisk sending og henting av deklarasjoner til
og fra TVINN
Støtte for alle typer deklarasjoner
WEB-oppdatering av tollkurser og avgifter
WEB-oppdatering av tolltariffen
WEB-oppdatering av tollvesenets feilkoder
Elektronisk omberegning av deklarasjoner
Adgangskontroll
Søking på bl.a. følgende kriterier:
- Referanse
- Godsnummer
- Avsender
- Dato
- Mottaker
- TVINN-status
- Eksp. Løpenummer
- Saksbehandler

Utskrifter

Statistikker i mange varianter
Automatisk utskrift av ønsket blankettsett
Utskrift av:
- SAD dokument RG-157
- SAD dokument side 2 RG-158/EDB-liste
- Hemtagning
- T-papir
- Tollagerliste
- … inntil 99 egendefinerte blanketter

Integrasjon

Åpen SQL database
Integrasjonsmodul
Utlegging av informasjon
Kommunikasjon mot TVINN
Sending via E-mail (SMTP/POP3)
Sending via FTP (TCP/IP)
Sending via modem ( x.400)

RBG

O.A.Halvari AS er et norsk programvareselskap, etablert i 1983. Firmaet har
utviklet EDI løsninger siden 1988 og var først ute med en TVINN løsning på
PC Plattformen i 1989.
Vi setter kundene i sentrum og har organisert oss slik at vi har en liten
spesialisert organisasjon med nødvendig fagkompetanse som står ansvarlig
for alle våre aktiviteter fra produktutvikling til salg og markedsføring og
kundeoppfølging/support.
Våre konsulenter har i tillegg til solid datakompetanse, bransjeerfaring fra
fortolling og spedisjon. Det sikrer den brukerstøtten du trenger !
Våre program har tidligere vært markedsført under følgende produktnavn:
micro80 Spedisjon, micro80 Tvinn, SyZSped, SyZ T-Win.

Ta kontakt i dag for en nærmere prat om fortollingsløsninger !

O A Halvari AS
Lilleakerveien 25
0283 Oslo, NORWAY

Telefon: 22 51 56 10
Fax: 22 06 17 70
E-mail: firmapost@halvari.no
Internett: www.halvari.no

