SendSuite® Tracking Online
Gerenciamento de Saída e Entrada de Pacotes

Simplifique o
gerenciamento de
entrada de pacotes.

Rastreia, monitora e entrega com confiança.
Economize tempo e dinheiro
aumentando a eficiência do seu
processo de recebimento.

Tenha uma visão abrangente do
seu processo de recebimento,
incluindo:

SendSuite Tracking Online é uma
solução baseada em nuvem que
simplifica o registro, rastreamento
e gerenciamento de pacotes
recebidos e correspondências
importantes. Você vai ganhar melhor
visibilidade sobre o que entra em
sua organização e para onde vai.

• O que você recebeu
• Quando foi recebido
• Identificação do remetente e
destinatário
• O status atual do pacote dentro da
sua organização
• A hora exata da entrega ao destinatário

SendSuite Tracking Online define
novos padrões de precisão e
exatidão, ajudando os clientes,
como você, a atender às demandas
comerciais cada vez mais complexas
e interconectadas.

Basta escanear o código de barras
de um pacote ou correspondência.
A partir desse ponto, até que ele
seja recebido por alguém em sua
organização, tudo o que você precisa
saber está ao seu alcance. Nenhum
treinamento especial é necessário.
Opções de suporte em tempo real por
e-mail/telefone estão disponíveis.

SendSuite® Tracking Online é redimensionável, dando-lhe a flexibilidade para
adicionar usuários e recursos, acompanhando o crescimento do seu negócio

SendSuite Tracking Online ajuda a:
Aumentar
• Eficiência
• Produtividade
• Velocidade de processamento
• Satisfação
Diminuir
• Consultas de status
• Tempo de procura
• Custos de trabalho
• Taxas de erros
Melhorar
• Responsabilidade
• Segurança da correspondência
• Conformidade
• Cadeia de custódia

Principais características:
• Rastreamento ilimitado de pacotes e
transações
• Exibição do status do pacote no
painel
• Notificações por e-mail para alertar
os destinatários sobre a entrega de
pacotes
• Opções de escaneamento,
rastreamento e captura de assinaturas
na entrega
• Opções de rastreamento de bens
por toda a organização
• Configuração de TI e livre de
manutenção

SendSuite Tracking Online oferece vários tipos
de assinaturas para caber no seu orçamento

Recebimento

Recebimento e Entrega

Melhoria no Recebimento e na
Entrega

Inclui:

Inclui todos os recursos de assinatura
de recebimento e mais:

Inclui todos os recursos de assinatura
de recebimento e entrega e mais:

• Captura e exibição de assinatura
• Importação de Contatos
• Recebimento Rápido
• Entrega em Grupo

• Impressão de Etiquetas
• Captura de Fotos
• Registro de Auditoria
• Rastreamento de bens

• Escaneamento e registro de
recebimento de pacotes
• Listagem, Histórico e Pesquisa de
Pacotes
• Notificações personalizadas por
e-mail
• Relatórios de pacotes
• Contagens e Recebimento em Lotes
• Geração de Número de
Rastreamento

