SOLUTIONS
FOR MODERN LOGISTICS
CARRIERS

DLACZEGO OPROGRAMOWANIE DO WYSYŁKI
MIAŁOBY WESPRZEĆ TWOJĄ FIRMĘ?
Dzisiejsi konsumenci oczekują natychmiastowej dostawy. Ludzie chcą
wiedzieć, czy przedmiot, który wybiorą, jest dostępny i jak szybko mogą go
otrzymać. To wywiera duży nacisk na sprzedawców detalicznych, centra
dystrybucji, jak i przewoźników, ponieważ wszyscy pracują razem, aby
osiągnąć ten sam cel - jak najszybsze i skuteczne dostarczanie zamówień do
klientów.

Tutaj pojawia się wyzwanie.
Ze względu na specyfikę towaru, jego wartość, wagę lub wymiary oraz na lokalizację
odbiorcy, nie każdy przewoźnik musi być w stanie obsłużyć doręczenie zgodnie z Twoimi
oczekiwaniami. Właśnie z tego względu najwięksi sprzedawcy współpracują z wieloma
przewoźnikami korzystając z systemu Shipping Manager.
Nasze oprogramowanie do wysyłki może dać Ci to, co najlepsze z obu światów: konkurencyjną przewagę
w dostawach i wyjątkowe wrażenia klienta. W rzeczywistości, jeśli proces zostanie obsłużony we właściwy
sposób można przekształcić dostawy towarów Twojej firmy z centrum kosztów na źródło zysku.

ROZUMIEMY TWOJE WYZWANIA LOGISTYKI DOSTAW.
TAK POWSTAŁY NASZE ROZWIĄZANIA
Niezależnie od tego, czy Twoja firma działa w sektorze handlu czy produkcji,
niezależnie w jakiej branży oraz czy jesteś małym sprzedawcą detalicznym lub
posiadasz ogromne wielko powierzchniowe magazyny, rodzina rozwiązań systemów
Shipping Manager dostarczy Ci wszystko czego potrzebujesz do sprawnej
organizacji szybkiej wysyłki, ograniczenia kosztów i czasu obsługi oraz skutecznego
zarządzania logistyką dostaw do swoich odbiorców.

POZNAJ RODZINĘ SYSTEMÓW SHIPPING MANAGER

RODZINA ROZWIĄZAŃ SHIPPING MANAGER
TO TRZY SYSTEMY SKALOWANE DO TWOICH POTRZEB
SHIPPING MANAGER ON-LINE

SHIPPING MANAGER 1.0

API SHIPPING MANAGER

Oparta na przeglądarce aplikacja
on-line dla małych i średnich Nadawców
stworzona do szybkiej implementacji dla
setek użytkowników, szybko i z dostępem do
prawie wszystkich funkcjonalności
dostarczanych przez Shipping Manager 2.0

Zaprojektowany z myślą o ekstremalnej
przepustowości w środowisku dystrybucji i
dużej ilości danych. Idealny system dla
średnich i dużych Nadawców.
Shipping Manager 1.0 to system
umożliwiający pełną automatyzację
procesów magazynowych, minimalizując
czas i zasoby potrzebne do obsługi towaru i
ich wysyłki.

API Shipping Manager to elastyczny,
nowoczesny i wspólny dla wszystkich
przewoźników interfejs API, który zwiększy
konwersję w e-sklepie oraz ułatwi wysyłkę i
zarządzanie przesyłkami w systemach
największych Nadawców.

Bezpłatny dla 3 użytkowników
oraz do 100 paczek w miesiącu

Szybka instalacja w Twoim środowisku
natychmiast po zarejestrowaniu płatności za
licencję.

Zarejestruj się aby dostać dostęp do
bibliotek klienckich i gotowych kodów
developerskich na GitHub

SPRAWDŹ, KTÓRE ROZWIĄZANIE BĘDZIE NAJLEPSZE DLA TWOJEJ FIRMY

DZIĘKI WYJĄTKOWEJ WSZECHSTRONNOŚCI
SHIPPING MANAGER SPEŁNI POTRZEBY TWOJEJ FIRMY
Funkcjonalności
Rozwiązania Shipping Manager zostały opracowane w celu optymalizacji całego
procesu związanego z logistyką towarów do Odbiorców. Począwszy od wyboru
sposobu dostawy przez Twojego klienta w koszyku e-sklepu, przez procesy
magazynowe w Twojej firmie, aż na dostawie i komunikacji z Odbiorcą kończąc.
Niezależnie od procesów i wielkości Twojej firmy, Shipping Manager zapewni, że
Twoje produkty skutecznie i szybko dotrą do Twoich klientów!

Co zyskasz?
Osiągniesz najniższe możliwe koszty doręczeń przesyłek.
W jednym miejscu przygotujesz etykiety wysyłkowe wszystkich
przewoźników w Polsce a wkrótce również w Europie, wraz z dokumentami
towarzyszącymi takimi jak rachunki czy etykiety zwrotne.
Obsłużysz więcej zamówień szybciej i mniejszymi zasobami.
Poprawisz komunikację z odbiorcami i skuteczność doręczeń.
Otrzymasz wgląd w dane, które pozwolą Ci ocenić jakość świadczonych usług
przez przewoźników.
Usprawnisz zwroty i zaczniesz na nich naprawdę zarabiać.

SHIPPING MANAGER ONLINE
Aplikacja on-line idealna dla małych i średnich nadawców biznesowych.
Brak ograniczeń w liczbie użytkowników aplikacji
Automatyczny import wszystkich zamówień z platform zakupowych (Allegro,
Ebay i Amazon, Magento, Presta). Import danych z pliku płaskiego (.csv)
Przygotowywanie dokumentów magazynowych (specyfikacja pakowania
zamówień)
Moduł wysyłki (w pełni zautomatyzowany)
- firmy kurierskie i pocztowe
- Punkty odbioru (Paczkomaty, Service Pointy).
Automatyczne zlecenie odbioru przesyłek.
Moduł monitoringu przesyłek
Moduł raportów
Wiele standardowych rozwiązań w zakresie tworzenia etykiet przewozowych i
przesyłek zwrotnych od konsumentów
System powiadomień SMS / e-mail do Odbiorców
Obliczanie kosztów przesyłek / Cenniki klientów

SHIPPING MANAGER 1.0
Program instalowany w środowisku IT klienta z własną bazą danych SQL Express 2014.
Idealny dla średnich i dużych nadawców biznesowych, dostarczających do 200.000
zamówień miesięcznie.
Automatyczny import wszystkich zamówień z platform zakupowych
Automatyczny import danych wszystkich dokumentów z systemów ERP / WMS
Automatyczny import zamówień ze zintegrowanych platform sklepów internetowych
Automatyczne przygotowanie dokumentów magazynowych (dynamiczna specyfikacja
pakowania zamówienia)
Automatyczny eksport danych do skanerów ręcznych
Moduł wysyłki (w pełni zautomatyzowany)
Zamówienie odbioru przesyłek przez kuriera (automatyczne).
Moduł automatycznego śledzenia nadanych przesyłek
Moduł raportów
Kreator drukowania etykiet i dokumentów towarzyszących (faktury, dowody dostawy,
etykiety zwrotne)
Kreator powiadomień SMS / e-mail do Odbiorców automatycznie wysyłanych
Dynamiczne obliczanie kosztu dynamicznych przesyłek / Cenniki klientów
Dynamiczny obliczanie parametrów przesyłek (waga i wymiary)
Dynamiczna wycena kosztów przesyłek / Cenniki
Automatyczne reguły dla:
- procesów działania programu i obsługi przesyłek
- wyboru przewoźnika (wybór najlepszego przewoźnika po kryterium czasu dostawy lub
kosztu)
Współpraca automatyczna z urządzeniami peryferyjnymi:
- skanery automatyczne i ręczne, wagi, systemy mierzące, systemy pakujące
- drukarki termiczne i laserowe

BEZPROBLEMOWA INTEGRACJA USPRAWNIA WYSYŁKĘ
Shipping Manager został tak zaprojektowany by mógł współpracować z istniejącymi systemami i bazami danych w celu automatyzacji procesu wysyłki. Może być dostosowany do
Twoich potrzeb, reguł biznesowych i procesów, bez żadnych dodatkowych kosztów. Shipping Manager umożliwia automatyczne pobieranie danych z platform aukcyjnych,
sklepów internetowych oraz programów magazynowo sprzedażowych wraz ze wszystkimi danymi, które potrzebne są do tworzenia przesyłek. Pełną i automatyczną wymianę
danych pomiędzy bazami danych sklepu / ERP a Shipping Manager.
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RÓŻNE TOWARY? WIELU PRZEWOŹNIKÓW? WIELE SZANS NA MOŻLIWIE NIŻSZE KOSZTY
DORECZEŃ
Shipping Manager jest aktualnie zintegrowany prawie ze wszystkimi przewoźnikami kuriersko – logistycznymi w Polsce. Współpraca z wieloma przewoźnikami otwiera możliwość
wpływu firmy na ograniczenie kosztów i poprawę skuteczności dostaw ale również zwiększa konwersję, dzięki większej ilości opcji dostaw, dostosowanych do oczekiwań klientów
Twojego e-sklepu.
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PRZESYŁKI MIEDZYNARODOWE?
TAK, ŚWIAT JEST TWOIM RYNKIEM
W momencie, gdy dostarczasz towary do odbiorców
zagranicą korzystając z platform sklepowych takich jak
Amazon czy Ebay możesz być pewny, że Shipping Manager
jest najbardziej odpowiednim system, który skutecznie
obsłuży międzynarodowe dostawy i pomoże Ci w wyborze
najlepszego przewoźnika.
A kiedy wysyłasz dużo przesyłek do jednego, wybranego
kraju Europy lub świata, Shipping Manager pozwoli Ci
tworzyć przesyłki w serwisie krajowym dla wybranego
lokalnego przewoźnika w kraju docelowym.
Tu zaczynają się prawdziwe oszczędności!

WŁASNE WZORCE WYDRUKÓW DOKUMENTÓW DLA ODBIORCY.
W ramach kreatora wydruków Nadawca sam zdecyduje jak mają wyglądać jego dokumenty towarzyszące
przesyłce oraz jakie dane i informacje mają być umieszczone dla odbiorców przesyłek.

Pełna indywidualizacja wyglądu i zakresu danych jakie mają zostać umieszczone według
potrzeb sprzedawcy:
właściwa etykieta przewoźnika (zwykła lub zwrotna)
dodatkowe kody kreskowe (kod produktu, kod zamówienia, kod magazynu)
Indywidualizacja wydruków w formacie A4 lub A3 na potrzeby klienta w zakresie:
dodania dokumentów sprzedaży (nota dostawy / faktura / paragon)
dodania spersonalizowanych firmowych szablonów zawierających logo
i/lub dane firmy sprzedawcy
etykiety zwrotne umożliwiające zwrot towaru przez konsumentów
na Twój koszt (white lables)
regulaminu sklepu (warunki sprzedaży)
Informacje promocyjne (kody promo, informacje o produktach)
Wdrożone 3 standardy wzorców wydruków dla przesyłek pierwotnych oraz dla
przesyłek zwrotnych. Indywidualne wzorce dla klientów wymagają osobnego
wdrożenia.

MONITORING PRZESYŁEK. PEŁNA I ZUNIFIKOWANA WIDOCZNOŚĆ
WSZYSTKICH DOSTAW DO ODBIORCÓW.
Informacja o statusie przesyłki jest dostarczona w standardzie systemu Shipping Manager.
Nadawca może również włączyć funkcję monitoringu w swoich systemach e-commerce lub ERP / WMS z
pomocą metod API Shipping Manager.
Dzięki modułom monitoringu lub danym udostępnionym w koncie klienta e-sklepu wszystkie informacje
dotyczące dostaw przesyłek będą natychmiast widoczne dla sprzedawcy i jego klientów.

Jak działa moduł monitoringu Shipping Manager?
W czasie rzeczywistym odpytujemy o wszystkie przesyłki systemy
przewoźników nie posiadające statusów kończących.
Nadawca sam może zadecydować z jaką częstotliwością mają być odpytywane
systemy.
Nadawca może również sam zdecydować, przy jakiej zmianie statusu mają być
wysyłane automatyczne powiadomienia SMS / Email do odbiorców.
System może automatycznie uruchamiać alarm o każdym opóźnieniu w
doręczeniu lub wystąpieniu statusu, które może mieć istotny wpływ na
przesunięcie doręczenia towaru, które może wymagać Twojej reakcji.
Dzięki API Shipping Managera sprzedawca zredukuje
liczbę połączeń od odbiorców w sprawie informacji o
statusie przesyłki nawet o 40%. Umożliwi im
również śledzenie własnych zamówień bez
opuszczania sklepu internetowego. Wszystko dzięki
opcji integracji metod moniotringu przesyłek
dostępnych w API Shipping Manager

SYSTEM POWIADOMIEŃ ODBIORCY.
MUST BE W OBSŁUDZE DOSTAW E-COMMERCE

System powiadomień wysyłanych do odbiorcy w ramach
Shipping Manager to nie tylko informacja wysyłana SMS
lub mailem, na jakim etapie doręczenia znajduje się
przesyłka. To również skuteczny sposób aby nawet o 7%
zwiększyć skuteczność doręczeń, całkowicie eliminując
zwroty z powodu braku odbiorcy w domu oraz
jednocześnie o co najmniej 5% zmniejszyć koszty dostaw.

Shipping Manager umożliwia zastąpienie notyfikacji email i sms
przewoźników, własnymi, dzięki czemu nie będziesz zmuszony zamawiać tych
usług dodatkowych u przewoźników.
Możliwość wysyłania dowolnej treści powiadomień, z konfiguracją ustawień i
treści z poziomu Shipping Managera
Automatyczne powiadomienia w standardzie po statuach:
Przesyłka utworzona
Przesyłka nadana
Przesyłka wydana do doręczenia
Przesyłka awizowana
Wymagania do konfiguracji:
Email: dane swerera SMTP
SMS: klucz API do operatora bramki SMS
Indywidualne wdrożenia na zlecenia klientów

MODUŁ RAPORTOWY.
ZMIANA DANYCH Z WYSYŁKI W
PRAKTYCZNE
DECYZJE LOGISTYCZNE.
Moduł analityczny umożliwi każdemu szefowi logistyki
proaktywne rozwiązywanie problemów związanych z dostawami,
jeszcze zanim klient się o nich dowie, sprzedawca będzie mógł je
wyeliminować. Wszystkie dane otrzyma w czasie rzeczywistym w
module analitycznym Shipping Managera.
Raporty dostarczane przez Shipping Manager to realne narzędzie
potwierdzające jakość i skuteczność dostaw realizowanych przez
operatora logistycznego.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I ELIMINACJA BŁĘDÓW DZIĘKI AUTOMATYCZNYM REGUŁOM
Sprzedawca samodzielnie zdefiniuje reguły, dzięki którym Shipping Manager sam wybierze usługi, zmieni status zamówienia, a także wyśle
właściwe powiadomienia do Odbiorcy przesyłki. Wszystkie reguły tworzone są indywidualnie i wynikają z logiki biznesowej właściwej dla
organizacji Nadawcy.
AKCJE DLA PRZESYŁEK
Kryterium towaru:
wartości zamówionego towaru
wagi przesyłki
Kryterium najniższego kosztu:
ceny usługi przesłania
ceny końcowej usługi
Kryterium wyboru usługi:
najszybszego doręczenia
ekonomicznego doręczenia

AKCJE DLA PROGRAMU
Dowolne zdefiniowane zadania wykonywane
automatycznie według ustalonych reguł:
Synchronizacja i obsługa zamówień
Listy odbiorców
Zapisywania i synchronizacji danych
Drukowania dokumentów
Raportowania
Powiadomień

CO ZYSKUJE KLIENT?
Dostępne warianty automatyzacji procesów, pozwolą sprzedawcom nie tylko jeszcze lepiej zarządzać obsługa dostaw, w
tym również kosztami ale również oszczędzić czas i wyeliminować ewentualne błędy.
Automatyczne reguły zdecydowanie przyczynią się do ograniczenia wewnętrznych kosztów obsługi logistyki u klineta.

FUNKCJONALNOŚCI SHIPPING
MANAGER W SYSTEMIE KLIENTA?
NASZE API JEST ROZWIĄZANIEM
METODY DEDYKOWANE W SKLEPIE INTERNETOWYM
Uwierzytelnianie klienta
Dostępność usług i czas dostawy w oparciu o kody pocztowe (Polska)
Dostępność wszystkich punktów odbioru Paczkomaty i Punkty Collect
(jedna zintegrowana mapa wszystkich zebranych punktów w jednym
widgecie)
Informacja o numerze przesyłki + przewidywane czasy dostawy
Etykiety zwrotne dla konsumentów
Zlecenia odbiorów przesyłek
Gotowe wtyczki dla sklepów internetowych współpracujące z Shipping
Manager: Magento , Presta, WooCommerce

METODY DEDYKOWANE DO INTEGRACJI Z
SYSTEMAMI WEWNĘTRZNYMI
Tworzenie etykiet wysyłkowych (format EPL, ZPL)
Tworzenie przesyłek powrotnych
Zlecenia odbiorów przesyłek
Żądanie podpisu elektronicznego
Weryfikacja poprawności adresu (Polska, Europa w opcji)
Zgłoszenia celne dla przesyłek eksportowych
Tłumaczenia komunikatów błędów

DOSTAWA ZACZYNA SIĘ W KOSZYKU SKLEPU. SHIPPING MANAGER RÓWNIEŻ
Nowoczesne rozwiązanie dla esklepów ? Gotowe widgety Shipping Manager oparte o metody API, które ułatwiają wybór dostawy klientowi w sklepie.
To konsumenci decydują, w jaki sposób oraz kiedy i gdzie chcą otrzymać zamówiony towar. Zwiększając ilość sposobów dostaw i dając możliwość wyboru
czasu doręczenia, sprzedawcy umożliwiają wygodny wybór klientom swojego e-sklepu, a oni odwdzięczą się swoimi zamówieniami.
DOSTAWA DO DRZWI ODBIORCY
W API Shipping Manager dla przesyłek kurierskich otrzymasz usługi i realne czasy
doręczeń dla poszczególnych usług, które w zależności od kodu pocztowego
odbiorcy będziesz mógł dynamicznie pokazać w koszyku sklepu wraz z wyceną
kosztów dostawy dla klienta.

DOSTAWA DO PUNKTU ODBIORU
W przypadku zamówień z dostawą do PUNKTÓW ODBIORU, w API dostarczamy
jedną mapkę, na której klienci sklepu internetowego znajdą blisko 16.000 punktów
odbioru.
Widget mapy w API Shipping Manager oparty jest na najnowszych trendach
graficznych, zorientowaniu na użytkownika, w tym skróceniu czasu potrzebnego na
realizacje zakupów. Koniec z wypełnianiem pół w formularzach, teraz klienci sklepu
w kilku „krokach” dokonują zakupu, a zwiększając konwersję.

