Napojení na dopravce – nadstavba Helios Orange od
společnosti Saperta s.r.o.
Zatěžuje Vaše zaměstnance rutinní práce při odbavování zásilek dopravcům?
Potřebujete zrychlit a zkvalitnit proces dodání zboží k zákazníkovi?
Zajímá Vás jak dlouho trvá odbavení objednávek?
Zákazník dostane zboží vždy včas …. a Vás to stojí méně!
Přínosy modulu Napojení na dopravce pro podnik:








Napojení informačního systému přímo na system dopravce přináší zásadní úsporu času
v administraci logistiky
Napojit lze na největší dopravce – DHL, PPL a další
Široké možnosti nastavení umožňují odbavení jakéhokoliv typu zásilky (např. nebezpečné látky,
cenné zboží, nadrozměrné zásilky, apod.)
Okamžitý přehled o stavu každé zásilky
Informovanost klienta o stavu zásilky
Kontrolní mechanismy eliminující rizika pozdního či neúplného dodání zboží
Jednoduché a srozumitelné uživatelské prostředí
Nejlepší poměr výkon/cena na trhu

Práce na pár kliknutí nebo na pár hodin?
Modul Napojení na dopravce umožňuje kompletní proces odbavení zásilek přímo v Helios Orange a
elektronické zadání zásilek dopravci pomocí webové služby.
Zcela tak odpadají zdlouhavé činnosti, jako např.:
- zadávání dat do webového formuláře balík po balíku,
- zadávání tisku štítků po jednom,
- manuální evidence zásilek,
Administrativní pracovník pouze provede kompletaci zásilky nad výdejkou nebo vydanou fakturou a stiskem
tlačítka nechá vygenerovat, vytisknout štítky a kompletní informace o zásilce se odešle dopravci.

Současně může odcházet zákazníkovi e-mail či sms s informací o expedici zásilky a odkazem na stránku
dopravce, kde lze zásilku sledovat.
Modul obsahuje také automat pro opětovné zaslání zásilky, která se nepodařila doručit – bez nadsázky na
dvě kliknutí je zásilka znovu odeslána.
Okamžitý ekonomický efekt
Největší uživatel tohoto modulu z hlediska počtu odesílaných zásilek je společnost Servisbal OBALY s.r.o.
Přes dopravce DHL a PPL odesílá mezi 1500 až 2000 zásilek měsíčně. Zavedením modulu Napojení na
dopravce se zredukoval čas na odbavení jedné zásilky o 7 minut, což znamená měsíční úspora času v
administraci okolo 200 hodin. Návratnost investice tohoto modulu byla v tomto případě okolo dvou měsíců.
Široké možnosti nastavení
Přímo v Helios Orange můžete rychle zadat řadu parametrů, které nemusíte specifikovat v mailu nebo v
telefonu – způsoby podání, specifikace rozměrů, připojištění, typ manipulace, přiřazení depa PPL ke
středisku, kontrola max. hmotnosti palety., forma úhrady, apod.
Kontaktní údaje se doplňují automaticky přímo z číselníku organizací, nemusíte je tedy „datlovat“ ručně
apod. V souvislosti s externími dopravci lze využít také správy vratných obalů, např. palet.
Spokojenější zákazník
Modul obsahuje kontrolní mechanismy eliminující chybovost nebo zpoždění dodávky – administrativním
pracovníkům se objevuje výstraha před nedostatečným počtem volných čísel zásilek, systém
zaznamenává změny stavů (např. kdy a kdo přijal objednávku, kdo vyskladnil zboží k expedici, kdo odeslal
dopravcem, apod.), které lze vyhodnocovat (zda-li byla objednávka včas vyřízena, zboží včas vyskladněno,
zboží chybělo na skladě, apod.)
O společnosti Saperta s.r.o.
Saperta s.r.o. na trhu s informačními systémy působí již 15 let. Poskytuje komplexní dodávky ve vývoji,
poradenství a implementaci podnikových informačních systémů - ERP systém Helios Orange. Specializuje
se na moderní efektivní řešení pro obchodní i výrobní firmy – především nástroje pro skladové
hospodářství, reporting, controlling, elektronického obchodování a elektronické výměny dat patří k naprosté
špičce.

