Lähetys ja postitus
Lähtevien ja saapuvien pakettien hallinta

SendSuite® Tracking Online

Yksinkertaista saapuvien
pakettien hallinta
Säästät aikaa ja rahaa lisäämällä
vastaanottoprosessin tehokkuutta

Saat kattavan näkymän saapuvien
lähetysten vastaanottoon ja toimituksiin:

SendSuite Tracking Online on pilvipohjainen
ratkaisu, jolla virtaviivaistat saapuvien pakettien ja
tärkeän postin kirjaamisen, seurannan ja hallinnan.
Saat paremman kokonaiskuvan organisaatioosi
saapuvista lähetyksistä sekä niiden määränpäästä.

• Mitä vastaanotettiin
• Milloin se vastaanotettiin
• Lähettäjän ja vastaanottajan tiedot
• Lähetyksen tila organisaatiossa
• Tarkka toimitusajankohta vastaanottajalle

SendSuite Tracking Online asettaa uudet
tarkkuusstandardit, joiden avulla asiakkaamme
voivat vastata nykyajan monimutkaisen ja kiireisen
liiketoiminnan vaatimuksiin.

Kirjaa paketti tai postikappale vastaanotetuksi
käyttämällä sen viivakoodia. Kaikki tarvitsemasi
tiedot ovat helposti saatavilla lähetyksen
vastaanotosta aina sen toimitukseen asti
organisaatiossasi. Erityiskoulutusta ei tarvita.
Sähköposti- ja puhelintuki on saatavilla.

Lisätietoja osoitteessa: azolver.fi

SendSuite Tracking Online:
Lisää
• tehokkuutta
• tuottavuutta
• käsittelynopeutta
• tyytyväisyyttä

Parantaa
• tilivelvollisuutta
• luotettavuutta
• säädöstenmukaisuutta
• käsittelyketjua

Vähentää
• tilakyselyjä
• hakuaikaa
• työvoimakustannuksia
• virheiden määrää

Pääominaisuudet:
• Pakettien ja tapahtumien määrää ei rajoitettu
• Pakettien tilan hallintapaneelinäkymä
• Automaattiset sähköposti-ilmoitukset
• Vaihtoehtoja viivakoodien luentaan, seurantaan
ja vastaanottoallekirjoitusten ottamiseen
• Resurssien seuranta
• Ei vaadi IT-osaston apua asennukseen tai ylläpitoon

SENDSUITE® TRACKING ONLINE
ON SKAALATTAVISSA, JOTTA
VOIT JOUSTAVASTI LISÄTÄ
KÄYTTÄJIÄ JA OMINAISUUKSIA
LIIKETOIMINTASI KASVAESSA.

SendSuite Tracking Online tarjoaa useita tilauspaketteja kaikenkokoisiin tarpeisiin:

Sisältää seuraavat:
• Lue viivakoodi ja tallenna
pakettien vastaanotto
• Pakettien luettelo, tiedot,
historia ja haku
• Muokattava sähköposti-ilmoitus
• Pakettiraportit
• Lukumäärät ja erävastaanotto
• Seurantanumeron luominen
• Pakettitietojen automaattinen
arkistointi ja poisto

Laajennettu
vastaanotto
ja toimitus

Vastaanotto
ja toimitus

Vastaanotto

Sisältää kaikki
vastaanottotilauspaketin
ominaisuudet sekä lisäksi:
• Allekirjoituksen otto ja tallennus
• Yhteyshenkilöiden tuonti
• Pikavastaanotto
• Ryhmätoimitus
• Muokattavat sähköposti-ilmoitukset
toimitusketjun eri vaiheille

Sisältää kaikki Vastaanotto
ja toimitus -tilauspaketin
ominaisuudet sekä lisäksi:
• Osoitetarrojen tulostus
• Valokuvien tallennus
• Kirjautumistiedot
• Resurssien seuranta,
esim. avainten lainaukseen
• Muokattavat lisäkentät
• Vastaanottajien sijaintitiedot
• Sijaintisuodatus
• Tarkistuspisteet

Seuraa, toimita ja raportoi luotettavasti.

Azolver Suomi
Melkonkatu 18, 00210 Helsinki
PL 109, 00211 Helsinki
azolver.fi

