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INSTRUKCJA AWIZACJI 

Awizację dostaw rejestrujemy na stronie: https://awizacja.asaj.pl  

 

 

 

Do zalogowania się na platformie awizacji niezbędny będzie login oraz hasło nadany przez 

ASAJ. W przypadku braku danych, należy zwrócić się do pracownika Działu Zakupów ASAJ w 

celu nadania dostępu.  

Osobą kontaktowa w sprawie loginu i hasła: Maciej Supeł tel. +48 669 901 192 e-mail: 

maciej.supel@asaj.pl  

 

Po udanym logowaniu do platformy wyświetla nam się rozwijana lista oddziałów do wyboru, 

wybieramy oddział na który chcemy zaawizować dostawę:  

 

https://awizacja.asaj.pl/
mailto:maciej.supel@asaj.pl
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• Widoczny po lewej stronie kalendarz pozwala na wybranie daty, na którą dostawca chce 

zaawizować dostawę. 

• Po prawej stronie – „ilość linii możliwych do przyjęcia” (zmniejsza się przy każdej 

zatwierdzonej awizacji) 

• „Wpisz ile linii dostarczasz” - dostawca wpisuje ilość linii, którą chce zaawizować. UWAGA! 

Dostawca powinien wpisać ilość linii, które rzeczywiście chce dostarczyć (np. trzy ZZ 

dostarczane jednym transportem – wpisuje ilość linii z tych trzech ZZ) 

•  „Slot godzinowy” – przybliżona godzina dostawy towaru  

• „Numer dokumentu” – dostawca wpisuje wszystkie numery WZ lub FS, które dotyczą 

dostawy jednym transportem. Dokumenty te muszą być umieszczone w przesyłce bądź będą 

w posiadaniu kierowcy. W przeciwnym wypadku przyjęcie dostawy nie będzie możliwe 

• „Numer ZZ” – dostawca wpisuje wszystkie numery ZZ, których dotyczy dostawa.  
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Po wpisaniu wszystkich wymaganych danych dostawca zapisuje awizację za pomocą przycisku 

„Potwierdź”. Dostawa pojawia się do realizacji na magazynie.  

 

 

UWAGA! 
• Dostawca nie może wpisać więcej linii niż jest możliwa do awizacji.  

• Dostawca może skasować istniejącą awizację za pomocą ikony „kosz”  – nie może 

awizacji edytować. 

• Dostawca jest zobowiązany wypełnić każde pole, aby dostawa mogła być przyjęta w 

magazynie ASAJ 

• Ważne aby wpisane były wszystkie numery dokumentów dostawy i wszystkie numery 

ZZ, które zostaną dostarczone jednym transportem. 

• Brak awizacji powoduje brak przyjęcia dostawy  
 

 

 

 


