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KELAPORTAALI SÄÄSTÄÄ AIKAA, VAIVAA JA RAHAA.   

Kelatunniste ja -portaali  
seuraavat kelaa kaikkialle. 

•  Verkon yli toimiva palvelu, jolla voi helposti ja luotettavasti  
seurata kelojen varastotilannetta.

•  Dokumentoi kelojen toimitusajan ja -paikan sekä palauttamattomat kelat,  
palautukset ja toteutuneet hyvitykset.

•  Antaa tietoa arvokkaasta omaisuudesta, eikä keloja jää palauttamatta. 

•  Mahdollistaa 3 kuukauden palautussäännön noudattamista. 

•  Kelatunniste nopeuttaa kelahyvitysten käsittelyä.

•  Tiedot käytettävissä omaan varasto-,  palautus- ja hyvitysseurantaan, 
muun muassa asiakas- ja kelakohtaiset raportit mahdollisia.

K18-K32 kelojen varastotilanteen, palautusten ja 
hyvitysten seuranta kätevästi verkkopalvelussa. 



KELAPORTAALISSA ON KAIKKI TIETO KELOISTA.

Kelaportaalin käyttö on helppoa. Kelojen 
seuranta toimituksesta palautuksiin on  
tarkistettavissa parilla klikkauksella.

Palvelun kautta on helppo pysyä ajan tasalla 
kaapelin ja kelojen varastotilanteesta. Arvo-
kasta kelaomaisuutta on helpompi valvoa ja 
näin varmistaa täydet hyvitykset. Yksikään 
kela ei unohdu vahingossa työmaalle.

Jokaisella kelalla on yksilöllinen tunniste, 
joka kertoo myös, mitä kaapelia kela  
sisältää. 

Ensimmäisessä vaiheessa palvelu koskee 
K18-K32-keloja. Muut kelat tulevat järjestel-

mään myöhemmin. Kelan toimituspäivä-
määrästä on helppo tarkistaa hyödyllisen  
3 kuukauden palautussäännön *) noudat-
tamista. 

Kelojen kiertonopeuden parantamisella on 
ympäristöllekin positiivinen vaikutus puun 
käyttötarpeen ja jätteiden vähentymisen 
vuoksi.

Kelaportaali – helpompaa kelakirjanpitoa.

Kehitämme jatkuvasti asiakkaidemme työ-
tä helpottavia ja tuottavuutta parantavia 
ratkaisuja. 

Lähtevissä keloissa on kelaseurantatunnis-
teet molemmissa laipoissa. Palauttaessaan 
kelan 3 kuukauden kuluessa lähtöpäivästä 
asiakas saa normaalin kelahyvityshinnan ke-
lan kunnosta riippumatta. Kelassa kuitenkin 
pitää olla molemmat laipat, kelarumpu ja 
kelaseurantatunnisteet tallella. 

Palautusajan ylittäessä 3 kuukautta astuvat 
voimaan yleiset säännöt, jolloin mm. rikki-
näistä kelaa ei korvata. Muita palautuskeloja 
sekä seurantatunnisteettomia keloja koske-
vat yleiset säännöt.

*)  K18-K32-kelojen 3 kuukauden palautussääntö (voimaan 1.4.2017) 
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Kelaseurantaa helpottava verkon yli toimiva  

palvelumme on avattu. Kiinnostuitko kelaportaalista? 

Ota yhteyttä myyntiimme.

Prysmian Group Finland Oy, Pikkala
Versowood Riihimäki
Versowood Haukipudas
Versowood Muurla
Vantaan Schenker-terminaali
Joensuun Schenker-terminaali

Jyväskylän Schenker-terminaali
Kajaanin Schenker-terminaali
Kouvolan Schenker-terminaali
Kuopion Schenker-terminaali
Lahden Schenker-terminaali
Lappeenrannan Schenker-terminaali

Porin Schenker-terminaali
Rovaniemen Schenker-terminaali
Seinäjoen Schenker-terminaali
Tampereen Schenker-terminaali
Turun Schenker-terminaali

Kelapalautuspisteet


