Post og pakkeforsendelser
Håndtering av innkommende og utgående pakker

SendSuite® Tracking Online

Forenkle håndteringen
av innkommende pakker
Spar tid og penger ved å bedre effektiviteten
av mottaksprosessen.
SendSuite Tracking Online er en skybasert løsning
effektiviserer loggføring, sporing og håndtering av
innkommende pakker og viktig post. Du vil oppnå bedre
oversikt over hva som kommer inn til organisasjonen og
hvor det ender opp.

Oppnå en omfattende oversikt over
mottaksprosessen, inkludert:
• Hva du har mottatt
• Når det ble mottatt
• Identifikasjon av både avsender og mottaker
• Nåværende status i organisasjonen
• Nøyaktig tidspunkt for leveranse til mottakeren

SendSuite Tracking Online setter nye standarder for
sikkerhet og nøyaktighet og hjelper kundene dine
med å oppfylle kravene til dagens komplekse og
sammensatte handelsverden.

Du trenger bare å skanne strekkoden på en pakke eller et
brev. Derfra har dere alt dere trenger å vite helt til pakken
eller enheten er mottatt av noen i organisasjonen.
Spesialopplæring er ikke nødvendig. Alternativer for
e-post- og telefonstøtte er tilgjengelig i sanntid.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du besøke
nettstedet vårt: pitneybowes.com/no/ssto

SendSuite® Tracking Online er en skalerbar løsning som gir deg
fleksibiliteten til å føye til brukere og funksjoner etter hvert som
virksomheten oppnår større vekst.
SendSuite Tracking Online hjelper med å:
Øke
• Effektivitet
• Produktivitet
• Behandlingshastighet
• Tilfredshet

Redusere
• Antall statusforespørsler
• Tid til søk
• Arbeidskostnader
• Feilprosent

Forbedre
• Ansvarlighet
• Postsikkerhet
• Overensstemmelse
• Sporingsoversikt

Viktige egenskaper:
• Ubegrenset sporing av pakker og transaksjoner
• Dashbordvisning av pakkestatus
• E-postvarslinger for å underrette mottakere om pakkeleveranser
• Muligheter for skanning, sporing og lagring av utleveringssignaturer
• Muligheter for sporing på tvers av organisasjonen
• Mulighet for administrasjon av flere lokasjoner
• IT-konfigurasjon og vedlikeholdsfritt system

SendSuite Tracking Online tilbyr flere abonnementsnivåer for ethvert budsjett

Mottak
Inkluderer:
• Skann og registrer mottak av pakker
• Pakkeliste, historikk og søk
• E-postvarsler med
tilpasningsmuligheter
• Pakkerapportering
• Teller og bunkemottak
• Opprettelse av sporingsnummer

Motta og lever

Forbedret mottak
og levering

Inkluderer alle funksjoner ved
mottaksabonnement, pluss:

Inkluderer alle funksjoner ved mottaksog leveringsabonnement, pluss:

• Lagring og visning av signaturer
• Importer kontakter
• Hurtigmottak
• Gruppelevering

• Administrasjon av flere lokasjoner
• Automatisk import av kontakter
• Utskrift av etikett
• Ta bilde
• Revisjonslogging
• Eiendelssporing

Sikker sporing, overvåking og leveranse

Norge
Hovedkontor
Postboks 100 Kalbakken
0902 Oslo
info.no@pitneybowes.com
23 339 300
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