UPS онлайн решения
за прозрачност
®

Проследяването на Вашите пратки е
задължително при всяка операция по изпращане.
Чрез достъп до надеждна и актуална информация
за проследяване можете бързо да откриете и
решите потенциални проблеми по Вашата верига на
доставки, което може да доведе до спестявания и поголяма удовлетвореност на Вашите клиенти.
Решенията, които предлага услугата Quantum View®
на UPS, улесняват целия процес и осигуряват пълна
прозрачност на доставките, което Ви позволява да
вземате информирани решения и да управлявате подобре Вашата верига на доставки.

Quantum View Notify
Тази автоматизирана система за електронно известяване
уведомява съответните получатели за статуса на пратките чрез
изпращане на актуални съобщения. Просто изберете не повече от
петима получатели и ние ще им изпратим което и да е или всички
от следните автоматични съобщения:
Уведомление за
изпращане

уведомлението включва дата на пратката,
линк за проследяването й и планирана дата на
пристигане

Уведомление за
изключение

в случай на непредвидено закъснение ще бъде
изпратена нова дата на доставка.

Уведомление за доставка

уведомлението дава информация за пратката и
доставката й, включително часа на доставката и
името на получателя.

Quantum View Manage
Quantum View Manage предоставя леснодостъпна информация
за изходящите и входящи пратки на UPS, информация за
фактуриране и митническо освобождаване на вноса. Чрез
различни изгледи с фокус върху нужната Ви информация Вие
получавате достъп до всеки аспект от Вашите дейности по
изпращане в лесни за персонализиране формати:
Комбиниран изглед

показва всички Ваши пратки в един общ екран
за бърза справка, без да се налага да търсите
номера за проследяване.

Изглед Изходящи

лесна за преглеждане информация за пратките,
включваща всички стоки, напускащи Вашия офис
или обект чрез UPS.

Изглед Входящи

информация за Вашите входящи UPS пратки.

Трета страна

информация за пратки, изпратени от трета страна
и фактурирани на Вашия UPS клиентски номер.

Внос

по-голяма прозрачност, която Ви помага подобре да управлявате посредническа или
митническа информация и така да избегнете
забавяне и допълнителни такси или тарифи.

Предлагане на услугата
Всички услуги на UPS Quantum View са безплатни.
За повече информация, моля, свържете се с Вашия търговски
представител на UPS.
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Основни
предимства на
по-голямата
прозрачност чрез
Quantum View
По-добро обслужване на клиенти:
Своевременно уведомяване на клиентите
или вътрешните отдели в случай на
изключения с Вашата пратка.

По-добри парични потоци:
Всички услуги Quantum View предоставят
потвърждение за доставка, което ускорява
процеса на издаване на фактури и плащане.

Рационализиране на веригата за
доставки:
Локализирайте пратките, за които има
изключения при доставката и се подгответе
за получаването на върнати пратки.
Започнете да откривате тенденциите и да
преосмисляте стратегиите си, повишете
ефективността на Вашата компания.

Спестено време:
Използвайте интегрирания изглед за
статуса на пратките, за да избегнете
локализирането и въвеждането на
индивидуалните номера за проследяване.

Намалени разходи за съхранение:
Възползвайте се от съкратеното време за
съхранение в складове и възможността да
продавате продукти, които все още са на
път.

