
Lathund för Yellow pages 
Lathunden skapad av Fredrik Pettersson 2018-01-13 

Är du FREMO medlem så har du kanske redan en inloggning till FREMO-net.eu  

Hoppa då till FREMO login. 

Är du inte medlem i FREMO så är Yellow Pages även öppen för icke medlemmar och andra typer av 

moduler ( typ MMM mfl.) 

Administratören har lagt till en modulgrupp som heter H0-SWE speciellt för andra typer än FREMO 

moduler. 

 

Skapa en inloggning via sidan/länken:  http://g-zi.de/FYP/Main.php?lang=SV 

Länken finns även under länkar i www.vmjf.org 

 

Skapa en inloggning: 

1. Klicka på Registrera  

2. Ange valfritt Användarnamn 

3. Ange valfritt lösenord, repetera det 

4. Ange din e-postadress 

5. Klicka på Register klappen i nedre högra hörnet. 

Om allt går vägen så kan du logga in och kommer då till Huvudmeny, se längre ner i Lathunden 

FREMO login 

Om du har loggat in på FREMO sidan så hittar du fram till Yellow Pages ( Gelbe Sieten) 

Du hittar annars via: Praxis, Betrib, Gelbe Sieten, klicka sedan på Yellow Pages 

http://g-zi.de/FYP/Main.php?lang=SV
http://www.vmjf.org/


 

 

HUVUDMENY 

 

Meny består av: 

Yellow Pages – här skapar man fraktbehovet till och från sin modul. 

Träffar (Modulträff) – här registrerar man sin träff och väljer moduler till träffen 

Fraktsedlar – här skapar man fraktsedlar mellan moduler, sökfunktioner för frakter mm 

Driftplats – här registrerar och ändrar du din modul (stationer, lastplatser, magasin)  

Normalt registrerar man inte linjemodulerna. 

Konto – här kan du justera ditt konto. 

Förvaltning – här kan du administrera dina moduler , tilldela admin rättighet. 



ATT KOMMA IGÅNG 

1. DRIFTSPLATS. 
Gå till Driftplats menyn. Klicka på klappen Ny  

 

1. Ange modulman i namnrutan 

2. Ange förkortning 

3. Banförvaltning (SJ, TGOJ, mfl) 

4. Ange typ: Station, Rangerbangård (magasin) . 

5. Ange grupp: H0-RE, H0-SWE (MMM moduler mfl) , etc 

6. Ange antal huvudspår, genom att välja antal linjespår 

7. Korsningenslängd i cm:   funktionen något oklar för författaren av denna lathund) 

8. Tyck sedan SPARA 

 

 

 



Om du SPARAT  och databasen accepterar din modul så är nästa steg att lägga upp spåren. 

1. Ange spår nummer (1, 2 3, osv) i den gulmarkerade rutan Spår 

2. Ange/välj typ av spår 

3. Ange längd i cm (vid uppställningsspår, ange hinderfri längd) 

4. Ange plattformslängd om det finns i cm 

5. I rutan med FFFF kan man välja en färgmarkering på spåret 

6. Om spåret är en lastplats, ange lastplatsens namn ( L1, Lastkaj etc…) 

7. Anmärking, ange viktig information för trafikspelsplaneraren för just detta spår. 

8. Klicka sedan på PLUS TECKNET, så registreras ditt spår. 

 
 

Vill du ändra din inmatning, klicka på redan, justera och klicka på rutan med AVBOCKNINGS 

SYMBOLEN. 

NOTERING: Dessa spårangivelser ger också information till trafikspelsprogrammet XPLN. 

Övriga fält. 

 

Ladda upp spårplan -  genom att Välja fil via knappen. En filutforskare öppnas, välj fil. Tryck sedan 

Ladda upp spårplan. 

Beskrivning – klicka i vita fältet så öppnas en texteditor, spara texten genom att klicka på diskett 

symbolen längst till höger. 

 

Persontrafik – beskriv persontrafiken på modulen. 

Godstrafik – beskriv godstrafiken. 

Ladda upp bild – här kan du ladda upp en bild över modulen på samma sätt som Ladda upp en 

spårplan. 

  



2. Yellow Pages ( Gula sidor )  
Gå till sidan via Huvudmenyn eller via menyvalet i övre högra hörnet.  

På Yellow Pages skapar du ditt godsbehov. 

 

Innan du börjar, fundera på vilket godsbehov du vill ha till och från din modul. 

 

1. I nedre delen av sidan finns ”Lägg till nytt gods” 

2. För att ange gods som du skickar ifrån din modul till andra, ange en NHM -kod ( xxxx xxxx) , 

ange koden för din godstyp , exempel: 

VETE,  1001 0000 

OSPECIFICERAT,  9900 0000 

EXPRESS & STYCKEGODS, 9902 0000  

3. Vill du ange vad som ska ankomma till din modul skriver du enbart en nolla i NHM-koden 

4. Littera – ange lämpliga vagnslittera ex. O, K 

5. Produktbeskrivning ex. Styckegods 

6. Int. Prod, Besk, (Internationell Produkt beskrivning) – dvs ange produkten på engelska 

7. Avsändare/Mottagare – ange godsmottagare / alt avsändare 

8. Anmärkning – kan vara vad som kring godshanteringen. 

9. Vagn – ange antal vagnar på vecka. (2 st / dag = 14 st / vecka) 

10. När du är klar så klickar du på knappen med PLUS (Lägg till) 

11. Vill du redigera din sparade rad, klicka på raden, ändra och klicka sedan på knappen med 

avbockning symbolen ”Spara”  

  



3. TRÄFFAR (Meetings) 

Gå till sidan via Huvudmenyn eller via menyvalet i övre högra hörnet. 

Denna sida nyttjar träff arrangören för att lägga till aktuella moduler på träffen.  

 

Sidan kan även genera: 

- telefonlista 

- Gula Sidor blad i PDF och xls format, möjligt att sortera på olika alternativ 

- skapa startdokument för programmet XPLN iform av Station tabell. 

 

 

Att lägga upp en träff. 

1. Skriv in träffens namn i träffnamnsfältet och klicka på knappen till höger om fältet  

 
 



 
 

2. Nu väljer man in moduler till träffen i den stora listan genom att markera rutan vid 

modulnamnet. 

Växla grupp mellan olika modulstandarder, man kan även söka på olika förvaltningar  

 

3. Klicka på knappen Lägg till för att lägga in dom valda modulerna i träffen. 

4. Växla grupp och välj in fler moduler ur annan grupp. 

5. Ska man bygga en telefonlista så lägger man till nummer via fälten under telefonen i 

vänsterkanten och klickar man på nummerraden på den aktuella driftplatsen, då 

öppnas en dialogruta. 

 

 
 

Ange önskat nummer och klicka på SPARA knappen 

 

Ett exempel att titta på är följande träff:  VMJF Testträff 

 

Välj träffen genom att öppna rullgardinslistan till vänster och rulla mer tills nu hittar den. 

(OBS , skrollisten sitter på vänstersidan!) 

 

 

 

 

 



4. FRAKTSEDLAR ( Waybills) 
Gå till sidan via Huvudmenyn eller via menyvalet i övre högra hörnet. 

Denna sida nyttjas för att skapa fraktsedlar mellan fraktmottagare / avsändare i en träff. 

 

 

 

Skapa fraktsedlar till genom att: 

1. Välj träff via rullistan till vänster  

2. När du är på rätt träff, välj bestämmelsestation i rullgardinslistan 

3. Välj sedan mottagare i rullgardinslistan (dessa mottagare hämtas från den driftplats 

du valt). 

4. Nu ska du sedan välja lasten, nyttja sökfunktionen på NHM kod ELLER klicka upp Last 

i rullgardinen, här visas nu dom aktuella lasterna som är aktuella för dom invalda 

modulerna för den aktuella träffen. 

Blir väldigt lätt att bara välja i listan om träffen är lagom stor. 

 

 

 

 

 

 

 



Man kan också nyttja fritextsökningen 

 

 
 

Ange t.ex Skrot i rutan och klicka på returpilssymbolen i jämte fältet 

När man sedan öppnar Last mha rullgardinsknappen så visas laster och avsändare 

med sökordet. 
 

 

 
 

5. Om du väljer t.ex Järnskrot från Bilbo i bildexemplet ovan så lägger sidan upp all info 

automatiskt från databasen 

6. Man kan välja färgkoder på både bestämmelsestation och avsändarstationen. 

7. Nu kan du även välja Express markering, Vändbar fraktsedel, Vagnstam och 

styckegodsmarkring. 

8. När du är nöjd så klickar du på knappen LÄGG TILL under själva förhandsvisningen. 

Övriga funktioner 

• Du kan ange antal ex av varje fraktsedel, 

• Olika inställningar på fraktsedelformat (45 mm är standardformatet) mm 



• PDF dokuments generator 

 

Den nere listan kan man göra en del inställningar: 

 

• Antal fraktsedlar av varje man vill skapa 

• Valet Express, Vändbar, Vagnstam, Styckegods 

• När man har justerat sina fraktsedlar måste man klicka på SPARA knappen längs ner 

på sidan!  

 

 

 


