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1. Como acessar nosso site 

 COSCO Shipping Lines Website:  http://elines.coscoshipping.com 

 

(Se você já se cadastrou previamente, favor incluir o seu usuário e senha para fazer o seu 

login, porém se você ainda não se cadastrou, selecione a opção REGISTER NOW para obter o 

seu acesso) 

 

 Selecione a opção [E- Service][ Documents] [ Shipping Instruction] 

 

http://elines.coscoshipping.com/
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 O Sistema irá lhe direcionar para o modulo Shipping Instruction onde você poderá 

Criar e Trasmitir uma nova SI, Fazer e Transmitir Correções da SI, Buscar SIs e etc..  

 

 A opção [Shipping Instructions submission] é para criar uma nova Shipping Instruction. 

(Daqui para frente estaremos abreviando como SI) 

 A opção [ Templates] é para criar um SI para você ou todos os usuários de sua 

empresa 

 A opção [Drafts] é para você encontrar o Draft da SI criado pelo usuário 

 A opção [Marks and Numbers] é para encontrar as Marcas e Números criados pelo 

usuário 

 A opção [Cargo Descriptions] é para encontrar Descrições criadas pelo usuário 

 A opção [Search] é para encontrar SIs de acordo com os filtros disponiveis. 

2. Como criar a Shipping Instruction 

Selecione a opção [Shipping Instructions Submission] e o Sistema irá abrir uma tela para você 

criar uma nova Shipping Instruction.  
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1º Passo : Carregar informações do booking para criar a SI 

Para carregar as informações do Booking você deverá incluir o número do booking e 

selecionar o botão“Add”.  Caso a SI para o booking já tenha sido submetida, uma mensagem 

de alerta irá aparecer conforme exemplo abaixo.  

 

  
 

 
 
Perguntas e Respostas: 

 Como criar uma SI para varios Bookings? 

Você poderá criar uma SI para vários bookings somente quando o shipper/ 

forwarder/booking party, POR/POL/POD/FND e o primeiro navio viagem forem os 

mesmos. Neste tipo de cenário os conteineres atrelados à cada booking irão ser 

incluidos na mesma SI.  

Validar /Submeter a SI 
ou 

Cancelar /Salvar como Draft ou Template 

1º Passo 
Carregar informações do 
Booking para criar a SI 

2º Passo 
Verificar /Modificar / 
Completar informações da SI 

na aba “Details” 

3º Passo 
Completar informações da SI 

na aba “Container and Cargo”  

 Importante: Somente o o 
shipper / booking party ou 
forwarder poderão criar a SI 

O usuário poderá selecionar 
um “template” para criar a SI. 

XXXXXX 
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 Como criar várias SIs para um mesmo booking? 

Neste cenário você poderá criar mais de uma SI para o mesmo booking, 

escolhendo no momento da criação da SI as unidades que deverão se 

consideradas ou não em cada SI. 

 Como remover um booking de uma SI? 

Você deverá selecionar o número do booking e apertar o botão “Delete”, após 

esta ação, todas as informações do booking excluido serão removidas da SI e no 

caso de uma SI com vários bookings, somente as informações do booking excluido 

serão removidas da SI. 

 Por que algumas mensagens de erro poderão aparecer? 

Quando o booking for adicionado, mensagens de error poderão aparecer 

impedindo você de continuar com a criação da SI caso o booking esteja nas 

condições abaixo:  

 

 Se o booking não estiver confirmado o Sistema irá mostrar a mensagem 

“Booking is not available for booking xxxxxxxx”  

 Se você não for o booking party, shipper ou forwarder, o Sistema irá mostrar a 

mensagem “Booking is not available for booking xxxxxxxx” 

 Se você adicionar o mesmo booking na SI, o Sistema irá mostrar a mensagem 

“Booking number have already been added” 

 Quando você estiver criando uma SI com vários bookings e por exemplo o 

segundo booking adicionado for de um booking office diferente do primeiro, 

o Sistema irá mostrar a mensagem “Booking office is inconsistent with others 

for booking xxxxxxxx” 

 Quando você estiver criando uma SI com vários bookings e por exemplo o 

segundo booking adicionado for para uma rota diferente do primeiro, o 

Sistema irá mostrar a mensagem “Routing Information is inconsistent with 

others for booking xxxxxxxx” 
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2º Passo : Verificar /modificar /completar informações da SI na aba “Details”  

 
1) Informações das Partes 

As partes incluem as informações do shipper, consignee, notify party, forwarder, also 

notify party, other notify party. 

 
 Após o booking ser adicionado, todas as informações das partes serão carregadas 

e você poderá verificar, modificar e adicionar informações caso o conteudo não 

esteja de acordo com a sua necessidade. 

 Você poderá salvar as informações das partes selecionando o botão “Add to 

Favorites”. 

Selecionando esta opção as informações do 

forwarder carregada do booking irão refletir 

no B/L 
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 Você poderá encontrar as partes que você adicionou como favoritas através do 

icone . No momento da busca, você só precisa incluir as primeiras letras para 

que o sistema inicie a busca permitindo você selecionar a opção desejada. 

 
 

 Transmissão do CN24： 

Para as cargas com destino à China ou em Trânsito na China será necessário 

preencher os campos contornados em vermelho no intuito de cumprir com a 

nova legislação Chinesa (China Customs Order No. 56).  
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2) Reference information 

 
 Você poderá selecionar o contrato a ser refletido no B/L se necessário, mas o seu 

numero não poderá ser editado.  

 Você poderá adicionar uma referência do seu processo escolhendo dentre as 

opções disponíveis na coluna “user reference type” e escrevendo esta referência 

no coluna “user reference number”.  
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 Caso você deseje que esta referência reflita no B/L basta selecionar a caixa  

“show on B/L action” e caso você deseje excluir uma referência incluida basta 

selecionar o botão X em vermelho. 

 
3) Route information 

  
 
 Nestes campos você poderá escolher como você deseja que reflita no B/L o 

nome do Place of Receipt, Port of Load, Port of Discharge e Final Destination, 
lembrando que os mesmos devem ser preenchidos em conformidade com o 
Booking, mudando somente o formato do texto, mas NUNCA o nome do Place of 
Receipt, Port of Load, Port of Discharge e Final Destination. 

 
Importante: Caso o Exportador ou seu representante mencione o destino da 
carga diferente do solicitado no Booking, todos os custos envolvendo a mudança 
de destino serão de inteira responsabilidade do “Booking Party”. 
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4) B/L Handling Instructions 

 
Importante: Caso você deseje que seu embarque seja coberto por um B/L “Sea Waybill” você deverá fazer uma 
aplicação para o vendedor responsável por sua conta antes de usar esta opção de B/L Type 
 

Como preencher estes campos? 

 

Neste campo você irá selecionar a modalidade do frete, o local de pagamento, a moeda como 
também o responsável pelo pagamento a ser considerado para o seu embarque 
 
Caso o pagador do frete não seja o Shipper, Forwarder, Consignee e Notify party mencionados 
no Draft, você deverá selecionar a opção “Other” e incluir o nome do mesmo na opção “If 
‘Other, please specify”. 
 
Importante:  

a) Quando o pagador do frete for “Other”, gentileza informar o “nome complete, endereço,  e-

mail, Telelefone e Fax” do mesmo no campo “OTHER B/L Handling request” para que possamos 

localizar o seu cadastro em nosso Sistema. 

 

b) Caso esta instrução não seja enviada através deste campo, a invoice será emitida erroneamente 

e os custos de correção das informações serão aplicados para o devido ajuste. 
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Este campo deverá ser usado para nos informar quando uma “Surcharge” tiver a modalidade de 
pagamento, local de pagamento e pagador diferente do padrão. 
 
Caso o pagador da “surcharge” não seja o Shipper, Forwarder, Consignee e Notify party 
mencionados no Draft, você deverá selecionar a opção “Other” e incluir o nome do mesmo na 
opção “If ‘Other, please specify”. 
 
Importante:  

a) Caso esta instrução não seja enviada através deste campo, a invoice será emitida erroneamente 

e os custos de correção das informações serão aplicados para o devido ajuste. 

 

b) Quando o pagador da “Surcharge” for “Other”, gentileza informar o “nome complete, endereço,  

e-mail, Telelefone e Fax” do mesmo no campo “OTHER B/L Handling request” para que 

possamos localizar o seu cadastro em nosso Sistema. 

 

                       

 

Este campo deverá ser usado para nos informar o tipo de documento, local de emissão e como será feita 

a retirada do OBL ou Sea Waybill (Quando aplicável). 

Importante:  

a) Caso esta instrução não seja enviada através deste campo, estaremos sempre considerando OBL 

na Origem e os custos de correção do tipo do documento ou local de emissão serão aplicados 

para o devido ajuste. 

 

b) Quando a modalidade do documento for Telex Release, o “B/L Type” será sempre Original e a 

opção Telex Release deverá ser selecionada na Opção “BL Delivery By” 
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Este campo deverá ser usado para nos informar como o B/L ( Cópia e Original) deverá ser impresso 

referente as informações das TAXAS, ou seja, “SEM FRETE”, “COM FRETE – TODAS AS TAXAS”, “COM 

FRETE – SOMENTE AS PREPAID”, “COM FRETE – SOMENTE AS COLLECT” como também a quantidade de 

Cópias de Originais que deverão ser impressas. 

Importante:  

a) Caso esta instrução não seja enviada através deste campo, estaremos sempre considerando OBL 

na Origem e os custos de correção do tipo do documento ou local de emissão serão aplicados 

para o devido ajuste. 

 

Este campo deverá ser usado para nos informar quando houver a necessidade de mencionar o agente 

do destino ou o Peso da Carga e Volume por Contêiner no B/L. 

Importante:  

a) Caso esta instrução não seja enviada através deste campo, os custos de correção serão 

aplicados para o devido ajuste. 
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Este campo deverá ser usado para nos informar quando houver a necessidade de mencionar alguma 

informação no B/L onde não temos um campo específico em nosso sistema, como por exemplo:  

Shipped On Board: DD/MM/YY 

 Importante:  

a) Caso esta instrução não seja enviada através deste campo, os custos de correção serão 

aplicados para o devido ajuste. 

b) Todas as instruções deverão ser enviadas na lingua Inglesa. 

 

 

Este campo deverá ser usado para nos enviar instruções que não precisam refletir no B/L. 

Importante:  

a) Todas as instruções deverão ser enviadas na lingua Inglesa. 
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5) Upload document (Optional) 

Este campo deverá ser usado para fazer o upload dos documentos listados na opção 

“Document Name” como segue: 

 

 Selecionar o tipo do documento 

 Escolher o local que encontra-se o arquivo 

 Incluir algum remark sobre o documento se necessário 

 Usar a opção “Add Document” para incluir novos documentos  

 Usar a opção “ ” para excluir um documento 

 Esta opção comporta no máximo 5 documentos para cada booking selecionado 

 
Importante: Os formatos aceitos são  PDF, .DOC, .DOCX, .RTF, .TXT, .CSV, .XLS, .XLSX,  TIFF, JPG, GIF e PNG.  
                      O Tamanho máximo é de 10000KB 

 
6) SI receipt email (Optional) 

Neste campo você deverá incluir os e-mails que devem receber a cópia da SI ( Após a 

transmissão ), cópia da Proforma ( Após a SI ser processada por nossa equipe ) e 

cópia do B/L sem assinatura ( Após saida do navio ). 

No caso da necessidade da inclusão de mais de um e-mail, os mesmos deverão ser 

separados por (;) e não poderão ultrapassar a quantidade de 50 caracteres.  

 

Importante: No opção contornada em vermelho, gentileza selecionar o grupo 

docbr.exp@coscoshipping.com.br para que nossa equipe no Brazil receba a copia da SI como 

também da Proforma. 

 

 
 

mailto:docbr.exp@coscoshipping.com.br

