Sikkerhetssjekk for å forhindre
tyveri av last
1. Kontroll av leveringsdokumenter/personkontroll

7. Kjøretøylokalisering

Utført på grunnlag av: (kryss av for alle dokumenter som er sjekket)

Kan forretningspartnerens kjøretøy spores via TIMOCOM tracking?

 Originalt fraktbrev til transportfirmaet som har oppdraget
 Personlig identitet på den tiltenkte sjåføren
 ID-kort/pass
 Bilregistreringsdokumenter/Nummerskilt
 Forsikringsbevis
 Transportløyve

2. Kontrolltiltak ved mobiltelefonnumre
Sjekk hvilke opplysninger om sjåføren som er lagret hos TIMOCOM.
Var oppringningen fra en mobiltelefon?
JA
NEI

JA

NEI

Hvis NEI:
Insister på at forretningspartneren skal koble kjøretøyet til
sporingsfunksjonen, og frigi tracking i tidsrommet for transporten.

8. Ved den minste tvil
Ekstra etterprøving hos transportbedriften, via TIMOCOM Identify
og i forskjellige medier utført?
JA

NEI

Hvis JA, kort sammendrag, hvor og med hvilket resultat:

Hvis JA er det utført kontrolloppringning til fastlinje:
Nummer:
Kontaktperson:

3. E-postmelding
Fra en gratisadresse (Gmail, HOTMAIL, Yahoo Mail e.l.)?
JA
NEI
Hvis JA:
 ekreftelse sendt per faks for kontroll
B
Opplysningene sjekket
Ytterligere utførte kontrolltiltak:
 Ektheten til alle fremlagte dokumenter ble kontrollert
Bekreftelse ble innhentet per telefon hos transportfirmaet
e.l.

4. Førstegangsoppdrag
Ved førstegangsoppdrag → Identitetskontroll og søk på sjåførens
navn.

9. Undersøke vareverdier
Vareverdi i euro:

10. Høy vareverdi (> 200 000 €)
Ved høy verdi på varen må oppdraget bare gis til erfarne partnere!
Ca. antall turer med denne partneren så langt:
<5
> 50
5 – 50

11. Kontroll av lossetidspunkt
Ved mistanke om uregelmessigheter må det reageres umiddelbart.
Forekom det uregelmessigheter?
JA
NEI
Hvis JA, kort forklaring:

Førstegangsoppdrag:
JA
NEI
Hvis JA:
I dentitetskontroll utført (bedriftsregister)
Søk etter sjåførens navn utført

5. Ekthetskontroll av faksnummer
Kontroll av inngående fakser med henblikk på eier av linjen utført?
JA
NEI

12. TIPS
Vær nøye med å overholde alle kontrollkriterier,
spesielt i stressperioder!
Alle medarbeidere i ekspedisjonsavdelingen må få forløpende
opplæring og må sensibiliseres med hensyn til dette.

6. Kontroll av forsikringsbevis
Utført hos CMR-forsikringsselskap?
JA
NEI
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