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Gönderi Sistemi
Direct Link, müşterilerine teslimat yönetimi için ücretsiz, kolay kullanımlı bir yazılım aracı
sunmaktadır. Gönderi sistemi, onaylı Direct Link ve PostNord etiketlerinin çıktısını alarak
mektupları ve kargoları gönderime hazır hale getirir. Sistem ayrıca, doğru bilgi ve takibin
sağlanması için gerekli elektronik teslimat bilgilerini (EDI) doğrudan Direct Link ve PostNord'a
gönderecektir.
Gönderici, oluşturulan gönderileri basit bir şekilde arayarak istatistikleri alabilir.
Kalite Güvencesi
Sistem, Direct Link'in iş kurallarına uygun olduğundan emin olmak için kullanıcı tarafından girilen
verileri doğrulayacaktır. Sistem aynı zamanda, Direct Link/PostNord'a doğru bilgi verilmesi için
sistemdeki doğru ürün kodlarını otomatik olarak seçecektir. Bir gönderi doğrulandıktan sonra
etiketi bastırdığınızda, elektronik bilgiler Direct Link/PostNord'a gönderilir.
Web, Windows veya API yoluyla esnek etiket baskısı
Sistemden etiket bastırmanın nasıl yapıldığını öğrenmek kolay ve hızlıdır. Daha küçük müşteriler,
bir web arayüzü olan Ticket’ı kullanır. Performans ve esneklik konusunda daha yüksek talepleri
olan müşterilere, ERP sistemi veya e-ticaret platformu ile sorunsuz entegrasyon için yerel olarak
kurulmuş bir sürüm, baskı sunucusu (COP Tesis içi Sevkiyatçı) veya bir web hizmeti API'si (Gönderi
Sunucusu) sunulmaktadır.
Çevrimiçi İstatistik ve Takip
Sistem, takip ve istatistik için web tabanlı bir portal içermektedir. Burada, belirli bir gönderi
arayabilir veya belirli bir süre içindeki tüm gönderiler hakkında özet alabilirsiniz. Bilgiler excel'e
aktarılabilir.
Kişileriniz
Sistem, teslimat adreslerinin daha sonra yeniden kullanılmak üzere otomatik olarak kaydedildiği
bir “kişi listesi” içerir. Kişiler diğer sistemlerden de içe aktarılabilir.
Daha verimli süreçler için entegrasyon
Teslimat yönetim sistemi, ERP, web mağazaları ve WMS sistemleri gibi harici sistemlerle entegre
edilebilir. Sipariş bilgileri bir dosyadan içe aktarılabilir ve bastırma için kullanılabilir. Gönderilerle
ilgili bilgiler de diğer sisteme geri dışa aktarılabilir. Entegrasyon, zamandan ve paradan tasarruf
etmek için insan etkileşiminin en aza indirildiği yüksek oranda otomatikleştirilmiş süreçlerin
olasılığını sağlar.
Ayrıca web hizmetimiz (API), Magento ve diğerleri gibi e-ticaret sistemlerine entegrasyon sağlar.
Sistemi kullanmaya başlama
Gerekli bilgileri almak için Direct Link temsilcinizle iletişime geçin.

Daha fazla bilgi için, yerel Direct Link satış temsilcinizle
iletişime geçin veya bize e-posta gönderin.
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