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ExpressManager
Irányítsa a szállításszervezést egy nagy teljesítményű és rugalmas szoftverrel

Teljeskörű irányítás
Az ExpressManager megoldással kezelheti és figyelemmel kísérheti a teljes szállítási
folyamatot egy vagy akár több, a vállalati hálózatra kötött számítógépről. E különösen
rugalmas megoldás segítségével a szállításszervezés jelentősen hatékonyabbá válik.

Testreszabva az Ön elvárásainak megfelelően
Nagy szállítási forgalommal rendelkező Ügyfelünkként Önnek
szüksége van egy hatékonyabb szállításszervező rendszerre,
azért hogy kézben tarthassa az irányítást! Ezért Ügyfeleink
elvárásait részletesen vizsgáló elemzést végeztünk és ezek
után alakítottuk ki ExpressManager rendszerünket, amely
integrálható az Ön elosztási- és beszerzési rendszerébe.
Az integrálhatóságnak köszönhetően az ExpressManager az Ön
kezébe adja az irányítást, legyen szó akár a kimenő, akár a válasz
küldeményként beérkező szállítmányok folyamatairól.

Shipping Manager
egyképernyős menürendszerrel
A küldemény importálás funkcióval lehetősége lesz megrendelési
információkat importálni az ExpressManager-be, így nincs
szükség a küldemények adatainak manuális rögzítésére.
Az ExpressManager használata rendkívül egyszerű, hiszen mindent
egy képernyőn talál, amely a következőket biztosítja Önnek:
> Rálátást a küldeményekre, csomagokra és a csomagokban
levő tételekre
> Küldeményfelvételt naponta többször
> A szkennelés státuszának ellenőrzését

Szállítási hatékonyság

> Fuvardíj ellenőrzést másodpercek alatt
> Küldemény nyomonkövetést és az átvételi elismervény igazolását

Többfelhasználós hozzáférés

> Hozzáférést a feladási történetekhez
> Szabvány és személyre szabott jelentések készítését

vállalatirányítási rendszeréhez és jogosultság kezeléssel

> Küldemények adatainak elküldését a TNT rendszerébe

felhasználóknak vagy csoportoknak, hogy milyen

Az ExpressManager hozzákapcsolódik az Ön integrált
korlátozza illetve engedélyezi az egyéni és az ágazati
folyamatokat tudnak végezni és milyen adatokhoz férnek

Nyerjen időt!

hozzá. Így válik az Ön üzletének létfontosságú részévé:

Az ExpressManager gyártási folyamatba való beillesztésével
már a gyártósoron szkennelhetők és címkézhetők a csomagjai.
Ezáltal növelheti termelékenységét, mivel az Ön csomagján

> Kontolálhatja a hozzáférést a szállítási folyamataihoz
> Ellenőrizheti a hozzáférést küldeménye adataihoz

így minden információ megtalálható és így a TNT későbbi
küldeményfelvételi időpontot tud ajánlani Önnek.

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

Azonos küldemények feladása
több címzetthez

szolgáltatásainkról. Kérjük, keresse területileg illetékes

Az olyan feladatok esetén mint a DM levelek vagy azonos

az Ön igényeinek legmegfelelőbb szolgáltatást!

kereskedelmi képviselőnket, hogy segítsen megtalálni

csomagok küldése több célállomásra, Önnek csak egyszer kell
bevinnie a küldemény adatait és ezután csak hozzákapcsolni a
többi címzetthez. Az ExpressManager automatikusan létrehozza
az összes dokumentumot, amelyre szüksége van és azonnal
küldhetővé teszi.

Sablon az ismétlődő küldeményekhez
Időt takaríthat meg az előre létrehozott és tárolt sablonokkal a
rendszeres küldeményekhez.

It’s our business to deliver yours

A TNT Elektronikus szolgáltatásai
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 nyomonkövetésről, árazási információ lekéréséről, küldeményfeladásról, vagy olyan automatizált szállítási megoldásról, amely
az Ön informatikai rendszeréhez kapcsolódik, mi segítünk
Önnek!

www.tnt.hu

