Brev & paket
Utgående och inkommande pakethantering

SendSuite® Tracking Online

Förenkla hanteringen av
dina inkommande paket.
Spara tid och pengar genom att göra
pakethanteringen mer effektiv.
SendSuite Tracking Online är en molnbaserad lösning
som förenklar registrering, spårning och hantering av
inkommande paket och viktig post. Du får en bättre
överblick över vad som skickas till din organisation och
vart det tar vägen.

Få en övergripande bild av inkommande
post, inklusive:
• Vad som tas emot
• Vilken tid det ankom
• Namnet på både avsändare och mottagare
• Aktuell status inom organisationen
• Exakt leveranstid till mottagaren

SendSuite Tracking Online har en hög standard för
precision och noggrannhet som hjälper dig att möta
kraven från dina kunder och användare.

Skanna bara streckkoden på paketet eller brevet. Från
den tidpunkten när det mottas är allt du behöver veta lätt
tillgängligt. Ingen särskild utbildning krävs. Support finns
tillgängligt via e-post, chatt och telefon.

Mer information: pitneybowes.com/se/ssto

SendSuite® Tracking Online är anpassningsbar, vilket ger dig flexibiliteten
att lägga till användare och funktioner när ditt företag växer.
SendSuite Tracking Online hjälper dig att:
Öka
• Effektivitet
• Produktivitet
• Hanteringshastighet
• Tillfredsställelse

Minska
• Förfrågningar om
paketstatus
• Borttappade paket
• Arbetskostnader
• Antal fel

Förbättra
• Tillförlitlighet
• Postsäkerhet
• Kompatibilitet
• Spårbarhet

Viktiga funktioner
• Obegränsad spårning av paket och transaktioner
• Kontrollpanel för paketstatus.
• Aviseringar via e-post som meddelar mottagaren om paketleverans
• Skanning, spårning och registrering av leveranssignaturer
• Spårning av interna paket
• Tillval för hantering av leveransplats
• Inget behov av IT-installation eller underhåll.

SendSuite Tracking Online erbjuder flera olika prenumerationsnivåer, så det finns något för alla behov.

Mottagning

Innehåller:
• Skanna spårningsnummer och ange
paketmottagare
• Lista över alla registrerade paket
inkl. sökfunktion
• E-postavisering till mottagare
• Rapportfunktion
• Gruppmottagning
• Skapa egna unika spårningsnummer

Mottagning och
Leverans
Innehåller alla funktioner i
Mottagning plus:
• Digital kvittens på signaturplatta
• Importera kontakter
• Snabbmottagning
• Gruppleverans

Utökad Mottagning
och Leverans
Innehåller alla tidigare funktioner plus:
• Hantering av leveransplats
• Automatisk import
av mottagarregister
• Etikettutskrift
• Bifoga foto
• Granskingslogg
• Spårning av tillgångar

Spåra, övervaka och leverera tryggt
Pitney Bowes Svenska AB
Box 408
191 24 Sollentuna
08 734 17 00
pitneybowes.com/se
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