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MyDHL

Snelle en eenvoudige toegang tot alle online verzend- en
trackingapplicaties van DHL Express.

EENVOUDIGER EN SNELLER VERZENDEN: ÉÉN LOGIN BIEDT U NU
ZO VEEL MEER.
Met MyDHL bereikt u meer in minder stappen. Dit ‘all-in-one’ online systeem
voor het beheer van uw zendingen is uitermate geschikt voor kleine tot middelgrote ondernemingen. Bereid snel uw exportzendingen voor, vereenvoudig uw importcommunicatie en volg de verzendstatus van uw zendingen op de voet. Zo kunnen
wij u in de toekomst nog sneller van dienst zijn. Met MyDHL behoudt u altijd de
volledige controle over uw accounts, bepaalt u zelf wie u toegang verleent en welke
rechten elke gebruiker krijgt.
www.dhl.com/mydhl

Alles in één
• Exporteren met DHL Online
Shipping
• Importeren met DHL Import
Express Online
• Zendingen volgen en beheren
met DHL ProView

Web-Based

PC-Based

Integrated

MyDHL
Ontdek nieuwe functionaliteiten voor uw import- en exportzendingen.
MyDHL is de complete online oplossing voor het beheer van uw zendingen. Hiermee vermijdt u onnodig papierwerk en
beperkt u het risico op schrijffouten of onleesbare documenten. Stel uw persoonlijke verzendvoorkeuren in om repetitieve
handelingen te beperken en ontvang automatische updates om op de hoogte te blijven. Houd uw klantnummers volledig vertrouwelijk, terwijl u de toegang en rechten van meerdere gebruikers kunt beheren. Vereenvoudig de communicatie tussen
verzenders en ontvangers door alle relevante verzendgegevens te bundelen in een e-mail voor beide partijen.

MyDHL: EFFICIËNTIE EN CONTROLE

VEILIGER EN EENVOUDIGER IMPORTEREN

• Stel de gewenste startpagina in

• Houd uw klantnummer vertrouwelijk

• Verleen toegang aan meerdere gebruikers

• Behoud de controle over uw verzendproces

• Definieer de rechten van elke gebruiker

• Coördineer een efficiënte communicatie

• Vraag een nieuw klantnummer aan en beheer
uw accounts

• Geef gedetailleerde verzendinstructies

EEN BETER GEORGANISEERDE OPVOLGING

SNELLER EXPORTEREN

• Volg alle expreszendingen tijdens het transport

• Maak online uw vrachtbrieven aan

• Blijf op de hoogte van de actuele status van elke zending

• Bewaar de adressen van verzenders en ontvangers

• Vraag automatische statusberichten via SMS of
e-mail aan

• Maak elektronische douanedocumenten aan
• Reserveer een ophaling

• Bepaal welke statusberichten u wilt krijgen en kies zelf
wanneer en hoe u ze wilt ontvangen
Volgende stap
Ontdek alle voordelen die MyDHL u biedt door u nu te
registreren op www.dhl.com/mydhl
MyDHL is bijzonder eenvoudig op te starten, met of zonder
klantnummer. U hoeft geen software te installeren. Bovendien
is deze toepassing volledig gratis. Als u een DHL Express
klantnummer hebt en nu al gebruik maakt van één of meer van
onze online applicaties, dan geeft MyDHL u nu rechtstreeks
toegang tot alle applicaties via één enkele locatie en met één
enkele login.

www.dhl.com/mydhl
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