
ExpressConnect
TNT Elektronikus szolgáltatások

Építse be a TNT szállítmányozási szolgáltatásait az Ön vállalati rendszerébe



Kösse össze az Ön üzletét a mi globális hálózatunkkal azért, hogy létrehozzon 

egy személyre szabott küldeményinformációs megoldást, amelyet Ön irányít. 

Modern,  költséghatékony eljárás, amely új dimenzióba helyezi a szállításról 

eddig kialakított képét.

Valós idejű összeköttetés
Az ExpressConnect valós idejű összeköttetést nyújt Önnek 

és ügyfeleinek a TNT szolgáltatásaival. Az Ön weboldalát 

használva, ügyfelei megkaphatják az Ön árait, beleértve a TNT 

szállítási és kezelési költségeit is. Mindezen túl választhatnak 

a TNT széleskörű szolgáltatásaiból is. Ezután a TNT 

közvetlenül értesíteni fogja a küldeményfeladásról, jelentősen 

leegyszerűsítve és felgyorsítva az elektronikus kereskedelem 

folyamatát. Egyúttal Ön és az ügyfelei online követni tudják a 

küldemény helyzetét a feladástól a kézbesítésig.

Az ExpressConnect egyszerűsíti az Ön szállítási feladatait.

Például ki tudja nyomtatni a szállítási dokumentumokat, 

beleértve a címkéket, a rakjegyzéket és a kereskedelmi 

számlákat – a saját adatai alapján.

Vállalata nélkülözhetetlen része
Az ExpressConnect egy rugalmas megoldás, melynek 

segítségével a TNT szolgáltatásait XML technológiával 

az Ön üzleti folyamataiba integrálhatja.  

Az ExpressConnect az Ön üzleti életének részévé válik, mivel:

> Az Ön weboldala vagy integrált vállalatirányítási rendszere          

   ellenőrzés alatt lesz

> Segíti az egymásra ható, dinamikus üzleti folyamatokat

Az Ön üzlete    



 A mi hálózatunk

> A személyre szabott árak valós időben elérhetőek

> Ön és ügyfele egyaránt nyomon követheti a küldeményt

Időt és pénzt takarít meg, tökéletesíti a folyamat 

átláthatóságát és a szolgáltatási színvonalat, mind  az 

ügyfelei mind a beszállítói számára.

Minden tekintetben hozzáadott érték
Az ExpressConnect elsősorban az elosztási folyamatot segíti, de 

egyúttal támogató hatással van az alábbi területekre is:

> Szállítás, fuvarozás

> Értékesítés

> Pénzügy és adminisztráció

> Operációs részleg és ügyfélszolgálat

Így az ExpressConnect jelentős értékeket ad hozzá az Ön 

folyamatos üzleti fejlesztéseihez, segítve Önt a maximális 

hatékonyság elérésében, az árak csökkentésében, és 

növeli a folyamat átláthatóságát és ellenőrzését. 

Egyedülálló és sokoldalú
Az ExpressConnect segítségével kiválaszthatja az Ön 

igényeinek megfelelő szállítási szolgáltatásokat és 

beépítheti azokat a saját vállalati rendszerébe. 

Az alapszolgáltatásokat mint árképzés, nyomonkövetés és 

szállításszervezés mind az Ön egyedi igényeihez alakíthatja. 

Mi együttműködünk Önnel, hogy megtaláljuk az Ön számára 

legelőnyösebb megoldást és támogatjuk Önt az egész kivitelezési 

folyamat során. 

ExpressConnect megoldásunkat számos más tevékenységre 

is használhatja, mint pl. telefonos értékesítésre, internetes 

eladásokra, rendelések teljesítésére. 

Bármi legyen az Ön üzlete
Az ExpressConnect ideális megoldás azoknak a vállalatoknak, 

akik sok tételt szállítanak és/vagy osztanak el. A középvállalatok 

egyedi igényeinek megfelelően testreszabható a helyi irodákkal, 

beszállítókkal és ügyfelekkel együttműködve.

Tudjon meg többet rólunk: www.tnt.hu
Honlapunkon még több információt talál Elektronikus 

szolgáltatásainkról. Kérjük, keresse területileg illetékes 

kereskedelmi képviselőnket, hogy segítsen megtalálni 

az Ön igényeinek legmegfelelőbb szolgáltatást!

It’s our business to deliver yours



www.tnt.hu

Napjaink gyorsan változó üzleti környezetében mindenki 
jobb és megbízhatóbb szolgáltatásokat vár el. Ezért hoztuk 
létre internetes, PC alapú és mobil szolgáltatásaink széles 
választékát, hogy ezzel még egyszerűbbé és hatékonyabbá 
tegyük a szállítási ügyintézést. 

Legyen szó akár egy egyszerű küldemény nyomonköve-
tésről, árazási információ lekéréséről, küldeményfeladás-
ról, vagy olyan automatizált szállítási megoldásról, amely 
az Ön informatikai rendszeréhez kapcsolódik, mi segítünk 
Önnek! 

A TNT Elektronikus szolgáltatásai




