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Direct Link biedt klanten een gratis, gebruiksvriendelijke softwaretool voor leveringsbeheer. Het 
verzendsysteem maakt brieven en pakketten verzendklaar door goedgekeurde Direct Link- en 
PostNord-labels af te drukken. Het systeem zal ook de benodigde elektronische bezorgingsinfor-
matie (EDI) rechtstreeks naar Direct Link en PostNord sturen om correcte informatie en opvolging 
te verzekeren.  
De afzender kan eenvoudig zoeken naar aangemaakte verzendingen en de statistieken verkrijgen.
 
Kwaliteitsborging 
Het systeem valideert de door de gebruiker ingevoerde gegevens om ervoor te zorgen dat ze 
voldoen aan de bedrijfsregels van Direct Link. Het systeem zal ook automatisch de juiste product-
codes in het systeem kiezen zodat de juiste info aan Direct Link/PostNord wordt gegeven. Nadat 
een zending is gevalideerd, print u het label en wordt de elektronische informatie naar Direct Link/
PostNord gestuurd.
 
Flexibel printen op het web, of via Windows of API  
Het is gemakkelijk om labels te printen vanuit het systeem. Dit heeft u zo onder de knie. Kleinere 
klanten gebruiken een webinterface, Ticket. Klanten die hogere eisen stellen aan prestaties en 
flexibiliteit krijgen een lokaal geïnstalleerde versie, printserver (COP lokale afzender) of een  
webservice API (verzendserver) aangeboden voor naadloze integratie met het ERP-systeem of 
e-commerceplatform.
 
Online statistieken en opvolging 
Het systeem bevat een webportaal voor opvolging en statistieken. Hier kan men zoeken naar  
een specifieke zending of een overzicht krijgen van alle zendingen binnen een bepaalde periode. 
Informatie kan worden geëxporteerd naar Excel.
 
Uw contacten  
Het systeem bevat een "contactlijst" waar afleveradressen automatisch worden opgeslagen voor 
later gebruik. Men kan ook contacten importeren uit andere systemen.
 
Integratie voor efficiëntere processen 
Het afleveringbeheersysteem kan worden geïntegreerd met externe systemen zoals ERP,  
webshops en WMS-systemen. Bestelinformatie kan geïmporteerd worden uit bestanden en  
gebruikt worden om te printen. Informatie over zendingen kan ook terug geëxporteerd worden 
naar het andere systeem. Integratie maakt sterk geautomatiseerde processen mogelijk waarbij 
menselijke interactie tot een minimum wordt beperkt om tijd en geld te besparen. 
Bovendien maakt onze webservice (API) integratie mogelijk met e-commercesystemen zoals  
onder andere Magento. 
 
Hoe het systeem te gebruiken 
Neem contact op met uw Direct Link-vertegenwoordiger voor de benodigde informatie.
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Neem voor meer informatie contact op met uw lokale  
Direct Link-verkoper of stuur ons een e-mail.
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