ОНЛАЙН РЕШЕНИЯ ЗА
ИЗПРАЩАНЕ НА UPS
Създаването и управлението на Вашите
дейности по изпращане е винаги по-лесно,
когато разполагате с правилната технология.

Наборът от онлайн решения за изпращане
на UPS Ви позволява да опростите този
процес, предлагайки средства и функции,
които ще Ви помогнат да подобрите
Вашата продуктивност и опита Ви с
превоза на стоки като цяло.

UPS® Internet Shipping
UPS Internet Shipping е идеалното решение за фирми,
които изпращат до пет малки пакети или товарни
пратки на ден. Достъпна навсякъде, където има
интернет, услугата позволява на служителите да
обработват пратки от различни работни места.
Лесна за използване и без необходимост от инсталиране на допълнителен софтуер, услугата
UPS Internet Shipping свежда до минимум времето, необходимо за попълване на документи
и проследяване на пратки. Нашата документация за изпращане може да се разпечатва и е
снабдена с баркод, което прави проследяването на пратките изключително прозрачно и позволява
надеждното им сортиране и обработване при нашите операции. За още по-голяма продуктивност
на работата Ви сме предвидили функция, чрез която можете да импортирате вече съществуващи
адреси от списъка с адреси в Microsoft Outlook, както и функцията за изпращане„партиден файл”,
чрез която можете да създадете едновременно до 250 пратки, импортирайки .csv файл.

UPS CampusShip®
Всички предимства на UPS Internet Shipping плюс
централизиран контрол.
Ако Вашата фирма разполага с голяма офисна площ, независимо дали на едно или няколко
места, UPS CampusShip може да Ви помогне с организацията и управлението на Вашите
дейности по изпращане. Както и при UPS Internet Shipping, служители от различните отдели
или места ще могат сами и от своето работно място да обработват пратките. Историите на
пратките и множеството документи могат след това да се съставят, преглеждат и управляват
от определен за тази цел администратор. Този администратор може също така да контролира
общите разходи, като избира видовете услуги, предоставени на потребителите.

Бързо ръководство за
изпращане онлайн
•• Отидете на www.ups.com и изберете опцията
„Създаване на пратка” от менюто „Изпращане” в
горната част на екрана
•• Влезте с потребителското си име
•• Създайте етикет за изпращане като въведете
задължителната информация в онлайн формуляра
•• Сравнете тарифите и транзитните времена за наличните
възможности за изпращане

WorldShip®

•• Отпечатайте етикета за изпращане и го прикрепете към
всеки един пакет във Вашата пратка

Това е идеалното средство за изпращане за тези, които
редовно изпращат пратки – или ежедневно, или поне
по 25 пакета на седмица.

•• Бъдете постоянно информирани с допълнителни
функции за проследяване на пакети, преглед на данни за
доставка и проверка на записите за пратки

Нашият софтуер WorldShip Ви позволява да попълвате необходимите формуляри и
етикети на пратките, да получавате и разпечатвате информация, потвърждаваща
доставките, както и да проверявате дали дадена услуга е валидна за произхода
и избраната дестинация. Износителите могат да се възползват от допълнителни
предимства като възможността за изчисляване на приложимите мита и данъци за
пратки, подлежащи на освобождаване от митница.

Проследяване на Вашите пратки

Последната версия на WorldShip е на 20 езика и може лесно да се актуализира онлайн.

Мислите, че WorldShip
е точно за Вас?
За повече информация, наличност или
изтегляне на последната версия на
WorldShip, моля, идете на
www.ups.com/worldship.
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Всички наши услуги UPS Internet Shipping, UPS CampusShip и
WorldShip включват услуга Quantum View® Notify, която може
да изпраща на електронната Ви поща известия при приемане
или доставка, или в случай на изключение с пратките.
Quantum View Notify помага за това Вие или Вашите клиенти
да имате пълна информация за статуса на дадена пратка.

За пълна информация
свържете се с Вашия
търговски представител
или идете на страницата за
България на www.ups.com

