
CUSTOMS 

REPRESENTATION

VAT

REPRESENTATION

CUSTOMS 

CONSULTING

BORDER

SERVICES
CUSTOMS 

DECLARATION

VAT

REPRESENTATION
CUSTOMS 

CONSULTING

CUSTOMS 

ACADEMY

BORDER

SERVICES
CUSTOMS 

DECLARATION

VAT

REPRESENTATION

CUSTOMS 

CONSULTING

CUSTOMS 

ACADEMY

CUSTOMS 

SOFTWARE

BORDER

SERVICES

Kort intro om Aviserings App för 

Skogsindustrin



Aviserings App för skogsindustrin

2

Apple
 Ladda ner Custhelper från Appstore 

Android
 Ladda ner Custhelper från google play

Web
 Gå in på www.hnsped.com/custhelper

Installera App

http://www.hnsped.com/custhelper


Kort presentation 
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 Om du inte fått användarnamn och lösenord så trycker du 

“registrera ett här” 

 När chaufför lastat startar chaffören Custhelper via smartphone 

eller Web

 Skriv in användarnamn & lösenord och tryck på “Logga in”

 Förutsättningarna styrs från giltiga trafiktillstånd, där

möjligheterna till att välja flöden läggs in av HN spedition



Inställningar
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 Under fliken Inställningar registrerar du in ditt bilnummer samt

släp. Detta är uppgifter som ligger default, men måste finnas med 

för att kunna registrera. 

 Trycker du på Kontakta Support så ringer telefonen direkt upp till 

HN Spedition på Kjölen för support.



Begär
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 Bolag: Här väljer du det transportbolag du kör för. 
Förutsättningar kan ändras om man kör för flera

 Avsändare: Välj den avsändare på det företag du lastat

 Motttagare: Välj den mottagare som ska ta emot godset

 Referensnummer: På alla transporter tilldelas ett

order/referensnummer på 8 siffror som ska anges. 
OBS: måste skriva 8 siffor. Vid mindre antal börja med 0

 Varuslag: Välj typen vara/kvaliten som finns med i listan

 Gränspassage: Här finns som standard att välja mellan bevakade

gärnsövergångar. Om obevakad gräns önskas användas måste

giltigt trafiktillstånd presenteras.
Detta distibueras av administrator.

 Tid för passage: Kravet från Tullverket är att man ska rapportera

in gränspassage 1 time innan gränspassage. Appen registrerar

därför 1 timme fram.

Tryck Skicka



Kort presentation 
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 När registreringen är slut, hamnar denna under översikt.

 Här ska chauffören färdigställa sin registrering med ett

referensnummer som tilldelas vid lossning genom att trycka

färdigställ

 Avbryt. Om man lyckats registrera fel, eller om lasset av någon

anledningen inte går, finns det möljighet att avbryta lasset. Appen

registrerar informationen om detta, men sändningen blir röd

Lycka till



AUSTRIA            BELGIUM             DENMARK         GERMANY            NETHERLANDS            NORWAY            SWEDEN    www.kghcustoms.com

YOUR INDEPENDENT PARTNER FOR CUSTOMS COMPLIANCE


