Schipt TA

Grundfunktioner
• EDI-bokning IFTMIN och IFTMBF
• Mailbokning
• Mailavisering till kund med Track&Trace-länk som kan kundanpassas
• All data är sökbar
• Stäng påbyggnad på tid eller manuellt
• Påbyggnadkolli – skriv ut etiketten vid behov
• Avgångshantering – skriv fraktdokument kopplat till lastad bil
• Mantelhantering/hubb med spridningslista. Bokar dragbil separerat från spridningen
• Viss funktionalitet kan köras i mobila enheter såsom telefon eller surfplatta – begränsas av platsbrist i små enheter
• Retursändningar – utskrift som packas med gods, omvänd adress
• Programmen och dokumentdesignen kan skräddarsys på nolltid
• Lägga till kundanpassad funktionalitet görs även det på nolltid
• Kan kopplas direkt mot andra databaser och ge affärs- och WMS-system data i realtid
• Inbyggd dokumenthantering så att du kan lagra vilka dokument som helst digitalt kopplat till din sändning. Dessa kan sedan
skickas tillsammans med aviseringen
• Bygg egendesignade dokument såsom följesedlar och packlistor. Koppla dessa till utskrift av fraktdokument
• Automatiska uppdateringar från vår centrala server (system, DMT, produktutbud, transportörer, nya transportörer m.m.)
– Du kan köra detta kontrollerat och manuellt om du vill
• Enkelt för oss att sätta upp en testmiljö som ni parallellt kan testa i
• Återläsningsfil till affärssystem med sändningsnummer och ”priser” om det finns

Tillval

Libello Invoice Control
Digital fakturamatchning ner till sista avgiften.
Bäst i klassen när det gäller digital fakturakontroll!

Schipt Contract

Schipt TMS

Digitalisera dina fraktavtal på egen hand och få automatisk prissättning och val av transportör direkt i ditt
affärssystem. Fungerar naturligtvis även mot själva sändningen i Schipt TA.

När du verkligen vill spara pengar och minimera onödiga
kostnader.

Visst är det snyggt att få till det när du skriver ordern,
eller i samband med att du plockat klart i ditt WMS- eller
affärssystem. Dessutom hjälper den till att välja det bästa
alternativet för varje enskild transport. Du har kontrollen
att det digitala avtalet stämmer med det skrivna!
Fast kostnad, ”oändligt” antal avtal!

Planerar dina transporter, inte bara mot avgångar och
samleveranser utan även mot produktion och WMS.

Schipt TA T/R - Retursändning e-mail
Variant för e-mail gällande retursändningar med bokning
för returen som en länk i mailet. Inklusive dokument som
bilagda PDF-filer. Länken triggar igång bokningen och du
får ett mail som bekräftar att bokningen är utförd.
Kan ställas in för att skickas med automatik för gods som
alltid ska i retur eller manuellt om du behöver skicka
returdokument till en kund.
Webbshoppens dröm för returer!

