DE PERFECTE VERZENDOPLOSSING VOOR GROTERE VOLUMES

DHL EASYSHIP

Verzendt u grotere volumes met DHL Express en wilt u een lokaal geïnstalleerde verzendoplossing? Dan is DHL EasyShip de ideale oplossing voor u. DHL EasyShip is een flexibele
verzendoplossing om grote volumes te kunnen verzenden en is geschikt voor uw DHL Expressservices". De applicatie helpt u het verzendproces te stroomlijnen en te integreren in uw
bedrijfsprocessen en -systemen.
Een versneld proces verhoogt de productiviteit

Optimale flexibiliteit

DHL EasyShip biedt u uitgekiende verzend- en rapportage-

Met de voordelen van een lokaal geïnstalleerde applicatie en

mogelijkheden en extra opties om uw gegevens te

het betrouwbare DHL Express netwerk vormt DHL EasyShip

archiveren. Hierbij kunt u rekenen op gratis deskundige

een naadloze link tussen uw productielijn en de aflevering bij

ondersteuning bij de implementatie en het onderhoud van

uw klant.

de applicatie. Deze verzendoplossing biedt u een hoge
mate van integratie, veiligheid en flexibiliteit.

DHL EasyShip kan op één computer worden gebruikt, maar
ook op uw plaatselijke netwerk. Dit maakt het programma

Optimale snelheid maakt een voorbereiding en verwerking

toegankelijk voor meerdere gebruikers. Optimale flexibiliteit

van grote dagelijkse volumes mogelijk. Met de ‘QuickShip'

wordt hiermee mogelijk gemaakt.

functionaliteit kunt u met slechts één klik uw zendingen
aanmaken.
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Wat heeft u nodig?
Gebruikmaken van DHL EasyShip is heel eenvoudig.
Het enige wat u nodig heeft is:
Een DHL Express-accountnummer
Een computer met Microsoft Windows® 7 of hoger
Toegang tot internet
(voor het downloaden van referentiedata)
Een Zebra labelprinter voor het printen van uw
adreslabels en een A4 printer voor het printen van
de manifesten/rapportages
De mogelijkheden van DHL Easyship op een rij
Track & Trace mogelijkheden vanuit DHL EasyShip
Retour- en doorzendopdrachten binnen de Benelux
aanmaken (voor DHL EXPRESSER-zendingen)
Inzicht in uw verzendhistorie
Uitgebreide rapportagemogelijkheden
Importeren van uw adresboek
Snel en eenvoudig onderhoud van uw adresboek
door adresvalidatie
Eenvoudig te integreren in uw productieproces
Uw klant per e-mail op de hoogte houden van de
status van haar zending

Meer informatie
Wilt u meer informatie over DHL EasyShip? Ga naar dhl.nl/express en
Kies > Informatiecentrum Kies > Geavanceerde verzendoplossingen of
neem contact op met onze eCom Support via 088 - 055 2828.
Onze medewerkers helpen u graag.
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