System wysyłkowy Direct Link

System wysyłkowy
Direct Link oferuje swoim klientom bezpłatne, łatwe w użyciu oprogramowanie do zarządzania
dostawami. System wysyłkowy przygotowuje listy i paczki do wysyłki, drukując zatwierdzone
etykiety Direct Link i PostNord. System będzie również przesyłał niezbędne elektroniczne
informacje o dostawie (EDI) bezpośrednio do firm Direct Link i PostNord w celu zapewnienia
prawidłowych informacji i dalszych działań.
Nadawca może w prosty sposób wyszukać utworzone przesyłki i uzyskać statystyki.
Zapewnienie jakości
System będzie sprawdzać poprawność danych wprowadzonych przez użytkownika, aby zapewnić
zgodność z zasadami biznesowymi firmy Direct Link. System będzie również automatycznie
wybierać odpowiednie kody produktów w systemie, aby do firm Direct Link i PostNord były
przekazywane prawidłowe informacje. Po zatwierdzeniu przesyłki wydrukuj etykietę, a informacje
elektroniczne zostaną wysłane do firm Direct Link i PostNord.
Elastyczne drukowanie etykiet w Internecie, w systemie Windows lub za pośrednictwem
interfejsu API
Drukowanie etykiet z poziomu systemu jest łatwe i szybko można się tego nauczyć. Mniejsi klienci
korzystają z interfejsu internetowego Ticket. Klientom o wyższych wymaganiach w zakresie
wydajności i elastyczności oferujemy wersję instalowaną lokalnie, serwer wydruku (COP —
Consignor On Premises) lub usługę sieciową API (Shipment Server) w celu bezproblemowej
integracji z systemem ERP lub platformą handlu elektronicznego.
Statystyki online i dalsze działania
Jednym z elementów systemu jest portal internetowy do prowadzenia dalszych działań i statystyk.
Można tu wyszukać konkretną przesyłkę lub uzyskać podsumowanie wszystkich przesyłek
w określonym przedziale czasowym. Informacje można wyeksportować do programu Excel.
Twoje kontakty
System obejmuje „listę kontaktów”, na której adresy dostaw są automatycznie zapisywane do
ponownego wykorzystania w przyszłości. Kontakty można również importować z innych systemów.
Integracja w celu usprawnienia procesów
System zarządzania dostawami może być zintegrowany z systemami zewnętrznymi, takimi jak
ERP, sklepy internetowe czy systemy zarządzania magazynami. Informacje o zamówieniu można
zaimportować z pliku i wykorzystać do wydrukowania. Informacje o przesyłkach także mogą
być wyeksportowane z powrotem do innego systemu. Integracja umożliwia realizację wysoce
zautomatyzowanych procesów, w których interakcja z człowiekiem jest ograniczona do minimum
w celu zaoszczędzenia czasu i pieniędzy.
Dodatkowo nasza usługa sieciowa (API) umożliwia integrację z systemami handlu elektronicznego
takimi jak Magento i inne.
Jak zacząć korzystać z systemu
Aby uzyskać niezbędne informacje, skontaktuj się z przedstawicielem firmy Direct Link.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem
handlowym firmy Direct Link lub napisz do nas na adres e-mail.
www.directlink.com | info@directlink.com

