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Tisztelt Partnerünk! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy új teherforgalmi rendszert hoztunk létre gyárunkban, 

Szabadegyházán. Célunk az adatáramlás javítása a kézi regisztrálástól a digitálisig. 

Ennek eredményeként kérjük, töltsék ki a regisztrációs űrlapot a szükséges 

adatokkal, mielőtt az Önök által szervezett tehergépkocsi megérkezne hozzánk. 

A szükséges adatok a regisztrációhoz: 

- Megrendelés/ keretszerződés száma (ha nem ismert, akkor elhagyható) 
 
- A fuvarozó/szállítmányozó cégadatai – ki kell emelnünk, hogy amennyiben a 

szolgáltató alvállalkozó(ka)t használ, a lánc utolsó fuvarozójának kell regisztrálnia  

- A járművezető neve. Ezt a belépéskor a biztonsági szolgálat kérésére valamilyen 

hivatalos igazolvánnyal bizonyítani kell tudni. 

 Az adatok megadásának két módja lehetséges: 

 1. Névtelen 

Gyorsan regisztrálható, azonban később a megadott adatok nem módosíthatók. 

Hasznos lehet azoknak a partnereknek, akik ritkán szállítanak hozzánk. 

 2. Regisztrált partnerként 

Először a fuvarozó céget kell regisztrálni. Ezt követően felhasználónév és jelszó 

segítségével bármikor beléphet a felületre. Lehetőség van saját adatbázis 

bevitelére, így könnyen, gyorsan megadható a szállító jármű rendszáma és 

járművezető(k) neve(i). 

Amennyiben a megadott adatokban változás következik be, természetesen 

lehetőség van a fuvar regisztráció módosítására. 

A beszerzési osztályon keresztül érkező megrendelésekhez kapcsoló regisztráció 

esetén a szállítás osztálynál a más kategóriát kell kiválasztani! 
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Létrehoztunk egy weboldalt a szállítások / regisztrációk kezeléséhez: 

https://traffic.hungrana.hu/  

(A honlapunkon keresztül is elérhető: https://www.hungrana.hu/) 

A honlapon található egy oktató videó, ami a regisztrációról/ténykedésekről ad 

használati tájékoztatást.  

Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, vagy segítségre van szüksége, kérjük, 

lépjen kapcsolatba velünk az info@hungrana.hu email címen vagy meglévő 

kapcsolattartóján keresztül. 

Kérjük, tájékoztassa partnereit, ill. alvállalkozóit arról, hogy a fuvar regisztráció 

kötelező lesz minden tehergépjármű részére, melyekkel vállalatunkhoz kívánnak 

behajtani. 

 Köszönjük, hogy Önök is részt vesznek folyamatunk fejlesztésében! 
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