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Er det vigtigt for dig, er det vigtigt for os

YourGLS vejledning

Support

Har du spørgsmål eller problemer med brugen af YourGLS, kan du søge hjælp i denne vejledning, hvor de

fleste standardfunktioner er forklaret. 

Med YourGLS kan du sende BusinessParcels med en række services som du kan læse nærmere om i vores

Quickguide Produkter og Services. 

Oversigt over YourGLS funktioner:
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→ Opret labels     → Annulleringer/overblik

→ Pick & Return/Pick & Ship   → Brugerindstillinger

→ Track & Trace    → Brugeradministration (Ikke standard)

→ ShopReturn     → Modtager- og afsender administration

→ Kvitteringsliste    → Kontakt/hjælp

Brug genvejsknapperne på startsiden for nemmere og hurtigere betjening.
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Yderligere funktioner finder du i menuerne Processing og Administration oppe i venstre hjørne.
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Opret labels

Klik på “Opret labels” på enten forsiden eller under “Processing” i menuen til venstre, hvorefter følgende 

billede vises. 

1. For at hente en gemt modtager, indtast et nr. i Modtager ID og klik i næste felt. For at gemme en ny modtager, 

vælg feltet ”Gem modtager i adressebog” 

Ved at give dine modtagere et modtagernr. (evt. telefonnr.) kan du løbende opbygge dit kundekartotek og lette 

arbejdet med at oprette labels. 

2. Tast et nr. i Modtager ID feltet, hvis kunden allerede findes bliver modtageren hentet fra dit modtagerkar-

totek og vist på skærmen. Derefter kan du gå til punkt 5.
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3. Indtast oplysningerne på modtageren. Alle felter der er markeret med * skal udfyldes.

4. Indtast postnr. og klik i næste felt. Bynavnet hentes automatisk, hvis der er flere valgmuligheder skal man 

vælge bynavnet i dropdown-menuen.

5. Vælg en Afsender hvis der er oprettet flere. Under afsenderadministration kan der tilføjes flere afsendere. 

Klik på “Fortsæt” for at blive stillet videre til næste side, hvor følgende billede vises. 

6. Vælg produkt (1) og eventuel service (2), Systemet foreslår som standard BusinessParcel. Du kan indstille sys-

temet med andre standardværdier i Brugerindstillinger under menupunktet Administration.
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Angiv vægt og evt. bemærkninger og referencenr. Du 

kan tilføje flere pakker ved at klikke på “Tilføj pakke”,  

hvorefter du kan vælge hvor mange du vil tilføje. 

Har dine pakker samme vægt kan du klikke på “Tilføj 

pakke med samme vægt”, og ligeledes angive hvor 

mange pakke du ønsker at tilføje.

Hvis du skal have pakken leveret via en Pakke-

Shop, skal du vinge af i ShopDeliveryService og 

derefter taste navnet på modtageren samt udfylde 

felterne “Mail” og “Mobil”. Herefter kan du vælge 

en PakkeShop ved at klikke “Vælg en PakkeShop”. 

Såfremt du vil søge efter en PakkeShop i et 

postnummer, kan du gøre det ved at klikke på “Ny 

søgning” oppe i venstre hjørne.

Indtast derefter postnr./By og klik derefter på 

“Søg”. PakkeShops i nærheden af det pågældende 

postnummer bliver nu vist og du kan nu vælge en 

PakkeShop og til sidst klikke på “Tilføj” .
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Når du har udfyldt alle oplysninger til din label, skal du klikke på “Afslut” . YourGLS viser nu din 

label. 

For tjekke og/eller rette i tidligere indtastninger kan du klikke på for “Tilbage” at komme til den 

forrige side. 

Print din label ved at klikke på printerikonet oppe i højre hjørne. Hvis du vælger at downloade din 

label på “Download PDF”, skal den slettes efter print, da labelen kun kan bruges én gang.

Når du klikker på “Ny ordre” sender systemet dig retur til ’Opret labels’ og du kan starte forfra med 

at lave den næste label.
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Pick & Return / Pick & Ship

Returafhentninger fra en erhvervsadresse til en erhvervsadresse – efter dit valg. Med Pick&ReturnService 

henter GLS pakken og returnerer den til din adresse. Hvis du skal have flyttet en pakke fra en adresse til en 

anden, så book en Pick&ShipService. Du styrer selv datoen for afhentning.

For at hente en gemt modtager, indtast et nr. i Modtager ID. Og klik i næste felt.

Vælg herefter en service, Pick&Return eller Pick&Ship. Når man vælger Pick&ShipService skal den 

nye modtagers adresse udfyldes. Her kan du ligeledes hente en gemt modtager.
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Vælg Pick&ReturnService eller Pick&ShipService hvorefter kommer følgende billede op på næste side. Her 

kan du vælge BusinessParcel, med mulighed for at vælge AddOnLiabilityService som service.

Vælger du at sende til eller fra udlandet kommer følgende billede op på næste side. Vælg produkt og evt. 

service og angiv efterfølgende en dato samt vægt og evt. bemærkninger og referencenr. Du kan tilføje flere 

pakker på samme måde som ved ’Opret labels’. Klik på “Print detaljer” for at få vist din kvittering for ordren.
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Rettelser

Under rettelser kan du slette labels, der er 

lavet i dag samt returpakker eller udskrive 

labels igen.

Du kan også søge på andre datoer for at se 

hvor mange og hvilke pakker der blev sendt, 

dog kan disse ikke annulleres eller udskrives 

igen. En ShopReturn label kan godt slettes 

Du kan søge efter pakker ved hjælp af følgende søgekriterier: Afsender, Pakkenr. Modtag-

er ID, Modtager, Land, Postnr./By og/eller Dato. Klik på “Søg”, hvorefter vil du få vist alle 

sendte pakker listet op nedenunder. Den røde farve betyder, at pakken er annulleret. 
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Track&Trace

Du kan følge en forsendelse ved at søge 

efter pakkenr., referencenr., pakkestatus, 

postnr. land eller afsender. Alternativt kan 

du søge i et datointerval for afsendelse eller 

afsendernavn.

Herefter har du mulighed for at få en kvit-

tering eller eksportere data til formater som 

txt, xml, pdf, xlx eller csv.

Du kan også sende et link til pakkesporing til din 

modtager ved at klikke på “Detaljer” , Vælg de rele-

vante pakker og klik herefter på “Pakke status link” 

hvorefter følgende vindue popper op.

Indtast modtagerens mailadresse og klik på “Send”.

For at komme retur til din søgning klik på “Overblik” 

nede i højre hjørne.
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ShopReturn

For at oprette en returpakkelabel skal 

vælge ShopReturn. Hvorefter følgende 

billede vises. Udfyld Modtager, afsender og 

antal pakker og klik på “Fortsæt” . 

 

Nu har du mulighed for at sende returlabe-

len direkte til kunden, ved at vælge “Send 

som mail med vedhæftet dokument”, eller 

klikke på “Send som mail med link”, hvor 

din kunde for et link til returlabelen.  

Du kan også downloade den som pdf og 

printe den for at vedlægge den din forsen-

delse. Vil du oprette en ny returlabel klik 

på “Ny retur” og du vil blive sendt tilbage til 

’ShopReturn’ siden.

Du har også mulighed for at oprette et link som du kan lægge ind på din hjemmeside så 

kunder selv kan gå ind og oprette en returlabel. Se mere under Brugerindstillinger – De-

taljer for returpakke.
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Kvitteringsliste

Print en “Detaljeret liste” som vores chauffør kvitterer på ved afhentning af dine pakker. 

Vælg Afsender, Dato, Vælg af hvilken type rapport du ønsker – Kvittering og/eller detaljeret liste.

Vælg dernæst om rapporten skal omhandle alle pakker eller kun pakker, der er oprettet siden seneste 

print. Klik efterfølgende på “Hent rapport”.

Her har du mulighed for at downloade din rapport som pdf, gå tilbage for evt. at rette i hvilken type 

rapport du ønsker, eller blive navigeret tilbage til startsiden.

 

For at få alle dagens pakker på listen, anbefaler vi at krydse af i “Alle pakker” under “Rapport”. 
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Modtageradministration

Modtageradministrationen finder du som det første punkt under fanebladet Administration, hvorefter 

dette billede vises.

Her kan du oprette en ny kontakt ved at klikke på “Tilføj” nede i venstre hjørne. Udfyld alle felterne - alle 

felter med * skal udfyldes. Klik herefter på “Gem”. 

Du kan også importere en fil med modtagere ved at klikke på “Importer”. 

Hvis du vil søge efter en gemt modtager, skal du udfylde de ovenstående felter - du behøver ikke udfylde alle 

felterne, bare nogen af dem - og klik på “Søg”. Herefter får du en liste frem med dine gemte modtagere.  

Hvis du vil søge efter en gemt modtager, når du er ved at oprette en label, skal du klikke på søgeikonet ud for 

Navn*-feltet.

Herefter har du mulighed for at indtaste et søgeord/kundenr. og derefter vælge den rette modtager i drop-

down-menuen.
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Afsenderadministration

For at benytte en alternativ afsenderadresse, skal du vælge Afsenderadministration under menupunk-

tet Administration oppe i toppen. 

For at gemme en alternativ afsenderadresse, så klik på “Tilføj”. Indtast oplysningerne på afsenderen. 

Når alle oplysninger er indtastet, klikker du på “Gem” for at afslutte.

Når der er tilføjet en eller flere afsenderadresser, kan man redigere eller slette i de enkelte, ved at 

vinge den pågældende adresse af og klikke på “Rediger” eller “Slet”. 

Når du skal benytte en gemt alternativ adresse, når du er ved at oprette en label, skal du vælge den fra 

dropdown menuen under ’Ordregivers adresse’.
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Brugerindstillinger

Under brugerindstillinger har du under fanebladet ’Din konto’ mulighed for at ændre sprog samt 

mulighed for at ændre password. 

For at ændre standardindstillingerne når man opretter en label kan du gå ind under ’Default værdier’. 

Her kan du i dropdown menuen vælge et standard modtagerland. Yderligere kan du vælge et standard 

produkt og vælge en standard service som du ønsker. Klik herefter på “Gem”.
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Du kan vælge om din label skal printes i A5, A4 eller A6. Vælg det ønskede format og klik herefter på .

Vi anbefaler at du printer din label i A6.

Ændringer i indstillingerne for returpakker findes under fanebladet ’Detaljer for returpakke’.

Her kan du uploade eller fjerne et firmalogo. Logoet skal være i JPEG-format med dimensionerne: hø-

jde 60px og bredde mellem 40-300px.  Indtast dit Firmanavn i næste felt.

Linket kan bruges til egen hjemmeside ift. ShopReturn, hvor firma oplysninger er udfyldt og kun af-

senderens oplysninger skal udfyldes før at en returlabel kan oprettes. Klik på “Download PDF” og print 
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Brugeradministration

YourGLS kan benyttes af flere medarbe-

jdere i din virksomhed. Tilføj de ønskede 

brugere og tildel individuelle rettigheder.

Du kan også søge efter brugere og redigere 

indtastninger.

For at tilføje en bruger klik på “Tilføj bruger” 

hvorefter dette billede vises. Bemærk at alle 

felter med * skal udfyldes.

Klik herefter på fanebladet 

’Adgangsrettigheder’.

Vælg de applikationer som 

personen skal have adgang til. 
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Klik efterfølgende på fanebladet ’Kunderelation’. Klik på “Tilføj” for at tilføje en afsender, 

som du vælger i dropdown menuen. Vælg herefter blandt de tilgængelige applikationer og 

tryk på “Gem”. 

Til sidst går du ind under fanebladet ’Default værdier’ og udfylder Afsender, Modtagerland, 

produkt og evt. Service. Klik til allersidst på “Gem” nede i højre hjørne.

Hvis du ikke fandt svaret her, kan du kontakte GLS på telefon +45 76 33 12 35 alle hverdage mel-

lem 8.00 og 20.00, og hver lørdag mellem 10.00 og 15.00.
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Produkter og services

Herunder finder du et overblik over de produkter og services som YourGLS tilbyder, og 

hvordan de kan kombineres.

BusinessParcel

Det pålidelige basisprodukt til levering af pakker i Danmark. GLS leverer pakker med en vægt på op til 30 kg 

sikkert og hurtigt i Danmark.

Der er ingen begrænsninger med hensyn til afstand. Pakken bliver leveret næste hverdag i hele Danmark (un-

dtagen Bornholm, Anholt og Læsø). GLS leverer normalt din pakke inden kl. 16 den efterfølgende arbejdsdag. 

Hvis du har brug for endnu hurtigere levering, kan du bestille vores ExpressParcel med Express10Service eller 

Express12Service.

Dette produkt kan kombineres med følgende services:

AddOnLiabilityService

GLS tilbyder udvidet ansvarsdækning op til

200.000 kr. pr. pakke i tillæg til den normale dækning.

Med denne service kan afsenderen booke en ekstra sikkerhed, når det gælder høj værdi varer – for eksempel 

smartphones eller andet elektronik. Pakker af en værdi på mere end 200.000 kr. skal forsikres separat.

PrivateDeliveryService

Med denne service sender GLS pakken til en privatadresse efter eget valg. Modtageren får inden levering oplyst 

et leveringstidspunkt og en leveringsdato af GLS. Passer tidspunkt eller dato ikke, har modtageren mulighed for 

at omdirigere sin pakke undervejs i leveringen.

Modtageren har følgende omdirigeringsmuligheder: 

→ Pakken leveres i stedet i en GLS PakkeShop efter modtagers valg 

→ Pakken stilles på adressen på et nærmere aftalt sted. Modtager udfylder fuldmagt i adviseringen. 

→ Pakken leveres på en ny adresse efter modtagers valg. 

→ Pakken kan leveres på den oprindelige adresse på en ny dato*.

→ Pakken kan afhentes på et GLS Depot*. 

*Denne mulighed kan først vælges, når GLS fysisk har modtaget pakken. Dvs. i 2. advisering. 
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ShopReturnService

Kunder, der køber varer på nettet og ønsker at returnere dem, kan indlevere returpakken i en GLS PakkeShop. 

GLS afhenter herefter pakken og returnerer den til afsenderen.

Afsenderen vedlægger en GLS-returlabel sammen med varerne. Man kan også vælge at sende labelen som en 

pdf-fil, som modtageren selv kan udskrive.

Modtageren skal blot sætte labelen på pakken og indlevere denne i en GLS PakkeShop efter eget valg. Dermed 

bliver det nemt at returnere pakken.

ShopDeliveryService

Levering til private modtagere via GLS PakkeShops. Når pakken er ankommet, informerer GLS modtageren pr. 

sms/mail. Modtageren kan herefter hente pakken i GLS PakkeShop, når det passer bedst.

GLS tilbyder ejere af webshops et gratis, prækonfigureret værktøj, de nemt kan implementere i deres system.

DepositService

Afsender kan give GLS tilladelse til at levere pakker på aftalt sted uden kvittering. Med denne service kan du 

sende pakker uden dine modtager behøver være hjemme ved levering.

GLS leverer pakken i første forsøg – så pakken er klar til modtageren, når de kommer hjem.

Ved oprettelse af labelen oplyser du det nærmere aftalte sted, hvor pakken skal stilles på adressen.

Når GLS har leveret pakken i god stand på det aftalte sted, ophører GLS’ ansvar for pakken. Det aftalte lever-

ingssted kan variere fra levering til levering. 

Denne service kan kun tilvælges ved “BusinessParcel” og altså ikke bruges i kombination med PrivateDelivery, 

når man bruger YourGLS. 

ExpressParcel

Har du brug for en hurtig levering kan du vælge at sende en ExpressParcel med følgende to valgmuligheder:

Express10Service, Express12Service.

GLS leverer hastepakker før kl. 10 eller 12 den efterfølgende hverdag – overalt i Danmark.

GLS afhenter pakker om eftermiddagen og leverer dem før det angivne tidspunkt den efterfølgende hverdag fra 

mandag til fredag. Øer uden broforbindelse er dog undtaget.
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Pick&ReturnService

Optimering af returvarehåndtering: GLS afhenter pakker på en erhvervsadresse og returnerer dem til kunden. 

Afhentningsadressen behøver ikke at være i Danmark. Du kan angive en erhvervsadresse inden for GLS’ netværk 

i Danmark eller resten af Europa. Island, Grønland og Færøerne er dog undtaget. Ved booking før kl. 16 afhenter 

vi pakken den efterfølgende hverdag. 

Pick&ShipService

GLS afhenter pakker på en hvilken som helst adresse efter dit valg og leverer dem til den ønskede modtager.

Optimering af indkøbs- og distributionslogistik. Undgår unødvendige omveje. Du kan f.eks. få en pakke sendt fra 

leverandøren til slutkunden og omvendt.

EuroBusinessParcel

Pålidelig international pakkedistribution. GLS distribuerer pakker til 42 europæiske lande. Præcist koordinerede 

transporter og moderne depoter binder de enkelte lande sammen. Det er muligt at sende pakker til alle større 

europæiske byer inden for leveringstider på 24-48 timer.

Distribution til fjerne regioner tager typisk 72-96 timer.

Vi yder samme høje kvalitet i hele Europa. Førsteklasses international pakkedistribution.

Udenlandske pakker kan kombineres med følgende services: AddOnLiabilityService, ShopDeliveryService, Shop-

ReturnService.

NB. ikke alle lande kan vælge ShopReturn eller ShopDeliveryService.


