TNT Elektronikus szolgáltatások

ExpressShipper
Könnyű szállításszervezés naponta

It’s our business to deliver yours

Nyerjen időt!
Zsúfolt kiszállítási ütemezését könnyedén kontrollálhatja az időtakarékos PC alapú
szállításszervezési programmal. Ez a megoldásunk egyszerűvé és költséghatékonnyá
teszi a szállításszervezést.

Szállítási központ a saját számítógépéről
Az ExpressShipper olyan vállalatoknak lett kifejlesztve, amelyeknek
rendszeres szállítási igényeik vannak. A program úgy működik,
mint egy testreszabott vezérlő központ – egy sokrétű
alkalmazás, amely átlátható, percre pontos árinformációt,
küldeményfeladást, küldemény nyomonkövetést és küldemény
felvételi információkat biztosít Önnek.
Működhet önállóan vagy hálózatban is, ezenkívül a szoftver
letölthető vagy CD-ROM segítségével telepíthető. A rendszer
központja a Shipping Manager funkció, ahol az összes lényeges
feladat egy képernyőn jelenik meg, ezzel könnyebbé téve a
szállítási folyamat koordinálását annak kezdetétől egészen a
végéig.

Küldeményfeladás
Létrehozhatja saját címlistáját, vagy importálhatja azt más
forrásokból, ezenkívül:
> a kiválasztott szolgáltatás alapján ellenőrizheti az Önre
vonatkozó fuvardíjat
> leadhatja küldeménye jellemzőit a TNT-nek és kérheti
küldeménye felvételét

Ezután a TNT azonnal visszaigazolja küldeményfelvételi

Teljes irányítás

igénylését a program felhasználói felületén és igény

A nyomonkövetés funkció segítségével napról-napra

esetén e-mailben is. Ezt a visszaigazolást a Shipping

figyelemmel kísérheti küldeményei állapotát. Így ránézésre

Manager el is tárolja. Miközben Ön:

tudni fogja, melyek a függőben lévő, a szállítás alatt lévő, a
kiszállított küldeményei. Ezenkívül:

> címkéket készíthet és kinyomtathatja azokat a saját
nyomtatójával
> amennyiben szükséges kitöltheti a vonatkozó
dokumentumokat és kereskedelmi számlát is készíthet

> ASN (Advanced Shipping Notification) funkcióval e-mailt
küldhet minden érintettnek, így informálhatja őket arról,
mikorra várhatják a küldemény kiszállítását.
> létrehozhatja és kinyomtathatja az összes szállítási dokumentumot
> amennyiben rendelkezik internet kapcsolattal, a program
automatikusan továbbítja a küldemények adatait a TNT
rendszerébe

Választható nyelv
ExpressShipper megoldásunk több mint 40 nyelven létezik
– többek között magyar nyelven is – így az Ön számára
leginkább megfelelő verzió telepítését kérheti.

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

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

