Logística Omnichannel.

Entregue seus pacotes de forma rápida e com baixo custo.
No cenário atual os clientes entendem o Frete e a Entrega como diferenciadores
competitivos. São componentes vitais na experiência de compra digital e fatores
decisivos: eles podem impedir ou incentivar uma venda.
E se pudéssemos aproveitar o estoque das lojas para uma entrega mais rápida. E se, além
da “Retirada em Loja” tivéssemos a possibilidade de oferecer uma entrega no mesmo dia,
a partir das lojas?

Conheça a Solução Omnichannel da Pitney Bowes.
A Solução – Em Tempo Real
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, nós
podemos resolver!
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 plataforma, o acesso aos dados permite que você tome a decisão correta referente às
operações diárias que causam impacto nos resultados da sua empresa.

O que devemos esperar de uma
entrega mais rápida?
50%

dos entrevistados aceitaram pagar pouco
mais de 10% do valor da mercadoria
para uma entrega no mesmo dia*.
A Amazon afirma que a oferta de entrega
no mesmo dia é responsável pela
“conversão” entre 20 e 30% dos pedidos;

A entrega da mercadoria no mesmo
dia da compra, será opção de
escolha até 2020.

2020

* Survey conducted by McKinsey in Germany, France, Sweden,
and the UK.

Como atuamos:

Adquira visibilidade
• Responda pelas despesas com
um relatório consolidado que
rastreia em detalhes o uso de
operadores múltiplos de envio,
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;

Estrutura de TI
do cliente

API

Consumidor
realiza o
pedido

• O acesso rápido às informações
de entrega aprimora os prazos
de atendimento aos clientes.

Pitney Bowes escolhe a
transportadora, executa
com sua malha de nível
nacional.

O pedido é
encaminhado
para a loja
apropriada

Transportadora

Como podemos ajudar?
Integração com a plataforma de
Ecommerce;

API

de fácil utilização;
Malha de transporte disponível
em todas as capitais;

Menor custo;

$

Ferramenta de rastreio da
entrega;
Em ambiente Pitney Bowes ou
integrado à sua plataforma.
A Pitney Bowes tem soluções que ajudam em todas as etapas de uma Operação
Omnichannel. Fale com a gente!

Para obter mais
informações visite-nos em:
pitneybowes.com/br

