
Entega de Pacotes e Encomendas

Gerenciamento de entrada e saída de pacotes

Solução de Gerenciamento Logístico
Soluções para correspondências

Rastreie e gerencie o envio 
e recebimento de suas 
correspondências



Sua conexão 
a uma rede de 
serviços de 
expedição.
Comandar uma central de 
correspondência nos dias de hoje é 
uma tarefa extremamente complexa.  
Você não somente processa a 
correspondência, como também as 
remessas urgentes.  Hoje, é preciso 
ser um especialista em gestão de 
transporte, sofrendo pressão para 
reduzir os gastos. Com os custos 
postais e de transporte, representando 
até 10% da receita total da empresa, 
as decisões comerciais tomadas 
diariamente por você possuem 
um impacto direto nos resultados 
fundamentais para a sua empresa.

Quer você esteja comandando uma 
única central de correspondência 
ou centrais em diversos locais, os 
sistemas de envio único, combinados 
com a subdivisão dos processos, 
podem desafiar a sua capacidade de 
conquistar os seus objetivos.

A Solução – Em Tempo Real

O SendSuite LiveTM é uma solução 
em plataforma on-line com múltiplos 
operadores de envio, que automatiza 
o processamento de remessas. 
Com ele, você pode tomar decisões 
comerciais atualizadas, com base nos 
objetivos de entrega, tarifas, níveis 
de serviço e regras de negócios. Seja 
qual for o tamanho de sua empresa, o 
número de endereços ou de pacotes 
enviados, o SendSuite LiveTM pode 
aprimorar a operação da sua central 
de correspondência.

Eficiência Operacional

Controlar e reduzir custos são os 
principais objetivos nos dias de 
hoje. Uma avaliação criteriosa das 
sobretaxas e custos com envio 
é imprescindível. Automatizar e 
dinamizar os processos internos, 
bem como a visibilidade dos painéis 
indicadores em toda a sua operação 
de envio de remessas, é igualmente 
importante, sendo muitas vezes 
desconsiderado. 

Na central de correspondências, o 
acesso aos dados permite que você 
tome a decisão correta referente 
às operações diárias que causam 
impacto nos resultados da sua 
empresa.

Controle os custos do envio de 
remessas

• O acesso instantâneo às tarifas   
  competitivas e serviços, por meio de  
  múltiplos operadores de envio;
• Adquira visibilidade inicial diante das  
  sobretaxas dos outros operadores  
  de envio e a capacidade de escolher  
  serviços alternativos ou operadores  
  de envio para reduzir os encargos;
• Escolha o melhor serviço possível,  
  de acordo com as necessidades 
  e regulamentos do seu negócio.

Aprimore o processo

• Reduza as operações manuais e  
  os erros de processamento pela  
  integração com os seus sistemas 
  CRM e ERP;
• Uma interface de usuário simples  
  e intuitiva facilita a vida de usuários  
  múltiplos;
• Produz etiquetas postais de maneira  
  automática e acessa eletronicamente  
  os comprovantes necessários.



Adquira visibilidade

• Responda pelas despesas com um  
  relatório consolidado que rastreia  
  em detalhes o uso de operadores  
  múltiplos de envio pelo SendSuite  
  LiveTM, com o sistema de envio de  
  remessas e correspondências da  
  Pitney Bowes em sua empresa;
• Crie e gere relatórios a partir de  
  uma ampla variedade de fontes de  
  dados, permitindo que você analise  
  de maneira abrangente os sistemas  
  de envio de sua operação;
• O acesso rápido às informações  
  de entrega aprimora os prazos de  
  atendimento aos clientes.

A vantagem Pitney Bowes
 
A Pitney Bowes entende de logística. 
Há décadas, ajudamos os nossos 
clientes a determinarem a melhor 
maneira de gerenciar suas operações 
de envio de remessas. 

Sentimos orgulho da nossa 
capacidade de trabalhar com cada 
um de nossos clientes na resolução 
de uma situação única e na criação 
de soluções que os ajudarão a tornar 
seus negócios mais produtivos e 
lucrativos.




