LOGISTICS TRADING SERVICES

Logistics Trading Services - Moduloversigt
Inbound
LTS Indbound håndterer angivelse af
indgående vareleverancer til toldmyndighederne, baseret på transportoplysninger, indkøbsordrer samt
detaljerede vareoplysninger.
En adapter sørger for import af data fra
virksomhedens ERP-system, med de
nødvendige informationer, således at
importangivelser kan autogenereres
eller redigeres efter behov.
Adapteren indeholder et Data Refinement Module, der sikrer en høj datakvalitet, og
minimering af fejl.
Modulet giver mulighed for at trække de nødvendige rapporter ud til dokumentation
og kontrol.

Inbound overblik
Brugergrænseflade som viser kommende transporter, importdeklarationer, samt
funktionalitet til håndtering af alle Inbound-processer.
Transport Handler
Brugergrænseflade som tilbyder opsplitning af transportdata på indkøbsordre-niveau,
eks. adskillelse af vareprøver m.m. til separat toldbehandling. En bruger kan validere,
opdele, sammenlægge eller slette transporter fra LTS.
Import Edit
GUI til editering af import-deklarationer. Brugergrænsefladen viser også historikken
over interne og eksterne dataændringer.
Import Split
Brugergrænseflade som tilbyder opsplitning af transportdata på indkøbsordre-niveau,
eks. når det ikke er muligt at sende alle varer på en gang, eller ved adskillelse af
vareprøver m.m. til separat toldbehandling.
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Gør det muligt at splitte en importdeklaration med ophør af oprindeligt referencenummer, og oprettelse af 2 eller flere nye via kommunikation med SKATs Manifest
system.
Import Utilities
Frigivelse og arkivering.
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Return Goods
Giver mulighed for at angive varer, hvor ikke alle informationer/data om varerne er
oplyst i henhold til regler opsat LTS Data Refinement Modulet, og alligevel blive
registreret i Inbound modulet.
Samples Handler
Giver mulighed for at angive varer, hvor ikke alle informationer/data om varerne er
oplyst i henhold til regler opsat LTS Data Refinement Modulet, og alligevel blive
registreret i Inbound modulet.
Credit Note
Credit Note giver brugeren mulighed for at anvende modtaget kreditnota angående
en importeret varer, og med det samme indsende en rettelses-angivelse til SKAT.
Inbound Reports
Der medfølger to rapporter - en Toldværdideklaration og en Deklarationsrapport.
Data Distribution
Både Inbound og Outbound-modulerne giver mulighed for eksport af data via EDI,
som kan anvendes af modtageren, og kan ske i flere forskellige formater.
Import existing declaration
Eksisterende deklarationer oprettet i andre systemer kan importeres til LTS via XML.

Warehouse
Lagermodulet indeholder funktioner til håndtering af toldlagerregnskab, samt
udligning af forskellen mellem det fysiske lager og toldoplaget, ved clearing af varer
til friomsætning (dog ikke uden manuel accept). Regnskabet indeholder fuld sporbarhed for samtlige toldoplagstransaktioner.
Toldoplagsmodulet inkluderer funktionalitet til sammenligning med den fysiske
lagerbeholdning, regnskab og historik, således at der er fuld sporbarhed for samtlige
toldoplagstransaktioner.

Warehouse overblik
Lagermodulet indeholder funktioner til håndtering af toldlagerregnskab, samt
udligning af forskellen mellem det fysiske lager og toldoplaget, ved clearing af varer
til friomsætning.
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Bonded Accounts
Ved kontrolbesøg fra SKAT anvendes denne brugergrænseflade til at vise transaktionshistorikken for et enkelt import-referencenummer. Dokumentationen indeholder både faktura, tolddeklaration, eksport og referencer til T-dokumenter.
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Bonded Settlements
GUI til sammenligning, samt udligning af differencer mellem toldoplaget og den
fysiske lagerbeholdning. Grænsefladen tilbyder også funktionalitet for almindelig
toldbehandling.
Bonded Reports
En statusrapport som viser Toldoplagsbeholdningen samt estimeret toldskyld på et
givet tidspunkt.

Settlements
Dette modul foretager en automatisk nedtælling af varer indskrevet i toldlagerregnskabet, baseret hovedsageligt på faktureringsdata.
Modulet danner en Customs Clearance Deklaration (CCL) for varer til fri omsætning,
eller en udførsel for varer til 3. lande. CCL-deklarationer vises efterfølgende til
manuel kontrol i Inbound-modulet, mens udførslerne vises i Outboundmodulet.
Toldoplag og toldskyld kan overvåges, hvor modulet sammenholder data/status
mellem det fysiske lager og de toldregnskabsmæssige registreringer. Fortoldning af
varer fra toldoplag til fri omsætning automatiseres, baseret på datasættet for
udgående varer. Naturligvis med den fornødne logik til styring optimalt valg af
toldpuljer (T1/T2).

Settlements overblik
Nedskrivning af toldoplaget baseret på faktureringsdata. LTS sikrer toldafregning
på varer til fri omsætning og udførsler på varer til tredjeland, samt dokumentation af
varer som sendes på T-DOC.
Auto Settlements
Automatisk nedtælling af alle LTS registrerede varer ved overførsel af faktureringsdata til LTS. Der generes automatisk en udgående Shipment, hvis bestemmelseslandet er udenfor EU. Dette er gældende både for varer til fri omsætning (T2), samt
toldoplagsvarer (T1) 4.
Customs Clearance
Toldoplagsvarer som sendes til EU, sættes på en Customs Clearance Deklaration
(CCL) og betaling af toldskyld registreres automatisk hos SKAT.
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Outbound
Modulet håndterer udgående varer og danner udførsler baseret på data fra
Settlements-modulet, som eksporteres til eksterne systemer (SKAT), og giver
mulighed for eksport af filer (EDI/XML) til samarbejdspartnere, hvorved der både
spares omkostninger og tid.

Outbound overblik
Håndterer udgående varer og danner udførsler baseret på data fra Settlementsmodulet.
Shipment Overview
Overblik over kommende udgående transporter/udførsler baseret på f.eks.
faktureringsdata. Her kan man få et hurtigt overblik over dagens arbejde, samt
dokumentation og toldstatus på udgående varer.
Shipment Edit
Mulighed for at rette og generere proforma shipping faktura ifm. fortoldning.
Export Overview
GUI til udførsler, varepuljer, toldstatus samt MRN dokumenter for den valgte
udgående transport. Mulighed for at flytte varer mellem udførsler, og dermed
told-puljer.
Export Edit
GUI til editering af udførsler. Brugergrænsefladen viser også historikken over
interne og eksterne dataændringer.
Export Data distribution
GUI til shipping faktura, enten via et link til kundefakturaen i ERP systemet, eller
en LTS genereret Proforma shipping faktura, der kan sendes som XML datafil via
EDI til samarbejdspartner.
Reports
Standardrapporter 1-8 der anvendes til udførsel, forsendelse, fortoldning og
nødprocedure.
T1->T2 Converter
Mulighed for at ændre toldstatus, ved at flytte en vare fra en T1 til T2 pulje.
Systemet sørger automatisk for, at ændringen angives korrekt til SKAT.
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Reports
I LTS er alle lovpligtige rapporter umiddelbart tilgængelige, med mulighed for at
man kan definere og fastlægge yderligere KPI’er og måleenheder for en løbende
forbedring af forretningen.
Reports modulet giver mulighed for skærmvisning af rapporten med zoomfunktionalitet, hvorved omkostning til print minimeres.

Administration
Oprettelse og vedligeholdelse af de forskellige systemværdier, der er grundlag for
anvendelse af de respektive moduler, er indeholdt i abonnement, mens man selv
blandt andet kan vedligeholde brugere og valutakurser m.m.

Administration overblik
Financial Data Export
Finansielle data, herunder told, importmoms og andre afgifter der opkræves af SKAT,
eksporteres via LTS-adapteren.
Exchange Rate load
Valutakurser modulet giver brugeren mulighed for at indlæse en komplet fil med
valutakurser i systemet, hvorved den manuelle proces ved vedligeholdelse undgås.
Brugeren henter den månedlige fil, og LTS henter og viser alle forskelle fra den
foregående måned - eller filoverførsel - før indholdet gemmes til LTS.
HS Code Load
Dette modul sørger for at vedligeholde alle HS-koder til beregning af afgifter og
skatter. Vedligeholdelse er en del af abonnementet.
Taric
LTS indeholder seneste version af Taric, med de forskellige regler, der gælder for
produkter, og anvendes ved indførsel, som gør det muligt for brugeren at foretage
korrekt tarifering af de varer der skal fortoldes.
Manual File Import
Manual File Import er en back-up funktion, der gør det muligt at indlæse en fil, hvis
den automatiske indlæsning svigter af en eller anden grund. Funktionen kan også
anvendes til testformål.
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Report Templates
LTS har sin egen rapport-generator. Denne er Open-Source-baseret, dvs. uden licens
og kan derfor tilpasses efter behov.
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Integration med Data Refinement Module
LTS stiller en adapter til rådighed, der sørger for import og eksport af data. Adapteren
har et Data Refinement Module, der er med til at sikre størst mulig kvalitet af data.
Data Refinement Module sørger for et svar på at alle filer er modtaget, med beskrivelse af eventuelle fejl eller afvigelser.
System Log
Alle ændringer i systemet logges.
Import Specification Handler
Lokale toldmyndigheder leverer normalt en specifikationsfil over hele importen for
en given periode.
Import Specification modulet giver brugeren mulighed for at importere denne fil og
sammenligne indholdet med data registreret i LTS.
Systemet markerer tydeligt alle referencenumre, hvor der er forskel mellem specifikationen og LTS, hvorved brugeren undgår den besværlige og tids-krævende opgave
med at inspicere hver enkelt transaktion.
Task monitor
KPI
Bruger-definerede KPI/rapporter er tilgængelig for alle fire hovedmoduler.
User Management
User Management giver en bruger adgang til selv at kunne oprette eller slette bruger,
samt ændre roller/rettigheder i systemet.
System Configuration / System defaults
LTS giver adgang til standardopsætning af defaultværdier, hvilket minimerer tidsforbrug i forbindelse manuel indtastning ved import og eksport. Værdierne kan
ændres løbende af kundens egen LTS-administrator.
Et eksempel er at vise/udfylde information i de felter brugere skal udfylde i forskellige
situationer.
Et andet eksempel er at tilføje påkrævet indhold/beskrivelse i et dokument relateret til
et bestemt land i forbindelse med eksport.
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Data Exchange Monitor
Data Exchange Monitor logger alle transaktioner/overførsler forbundet med eksterne
samarbejdspartnere. Det er muligt at foretage track & trace på alle transaktioner
foretaget af en bruger.

6

LOGISTICS TRADING SERVICES

LDEA
Lector Data Exchange Application sikrer datakommunikation med en hvilken som
helst samarbejdspartner registreret i LTS.
Den anvendes ifm. filoverførsler til: Manifest, Told2000, eExport, NCTS og andre
samarbejdspartnere, herunder transportører.

Data Exchange

Dermed sikres datakommunikation med
omverdenen 24/7.

Raw Data

ERP

API

Alle data transaktioner håndteres af LTS via
LDEA-applikationen og en Adapter for hvert
af de tre moduler Inbound, Outbound og
Warehouse.

DQM

XML

LTS ADAPTER

LDEA
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