DHL ACTIVE TRACING NOVINKA
VE SLEDOVÁNÍ KUSOVÝCH ZÁSILEK

Nové a flexibilní online řešení, které vám umožňuje sledovat
vaše kusové zásilky po celou dobu jejich přepravy.
V DHL Freight chceme vytváøet silná pouta s našimi zákazníky.
To pro vás znamená, že si mùžete užívat jedineèné úrovnì
zákaznického servisu zatímco naše služby umožòují, aby
vaše podnikání bylo obsluhováno nejmodernìjšími
technologiemi. Služba DHL ACTIVE TRACING vám nabízí
všechny výhody zdokonalené Track & Trace technologie
a to po celou dobu pøepravy kusových zásilek, od jejich
vyzvednutí až po doruèení koneènému pøíjemci.

ZAJÍMAJÍ NÁS VAŠE POTŘEBY
DHL ACTIVE TRACING byl peèlivì vyvíjen tak, aby jste mìli
neustálý pøehled o vašem zboží. Prostøedí tohoto nástroje je
tvoøeno ze dvou èástí. První je veøejnì pøístupná oblast,
kde máte pøístup vy a vaši obchodní partneøi. Druhá oblast
vyžaduje registraci a nabízí kompletní možnost sledování
všech zásilek vèetnì detailních náhledù do historie
a statistiky vašich pøeprav.

www.dhlfreight.cz

DHL ACTIVE TRACING vám nabízí:
• kompletní historii vašich pøeprav vèetnì všech sledovaných
záznamù od naložení až po doruèení zásilky
• detailní informace o pøepravách
• pøímý internetový link pro vás a vaše zákazníky
• okamžitý pøístup k nejaktuálnìjším informacím o stavu vaši zásilky
(pouze pro registrované zákazníky)
• rychlé získání historických dat o všech realizovaných pøepravách
až 6 mìsícù zpìtnì
• minimální nutnost papírování a s tím spojená menší zátìž na životní prostøedí

DHL ACTIVE TRACING je ideální pro:
• firmy všech velikostí
• pøepravy kusových zásilek, vèetnì zboží vysoké hodnoty
• pøepravy, kde èas hraje významnou úlohu (menší pracnost s papírováním)
• optimalizaci informaèního toku
• sledování plnìní pøepravních závazkù vùèi vašim zákazníkùm

DHL ACTIVE TRACING NOVÝ
PŘEHLEDNÝ A KOMPLEXNÍ NÁSTROJ

S DHL Active Tracing máte stále přehled
o vašich kusových zásilkách.
SLEDOVÁNÍ ZÁSILEK JE JEDNODUCHÉ

POŽADAVKY

Pro registrované zákazníky je používání nástroje DHL ACTIVE
TRACING velmi jednoduché. Jakmile si vytvoøíte svùj vlastní
MyACT úèet, mùžete sledovat informace, které právì potøebujete. Nástroj byl vyvinut pro dynamické prostøedí, což vám
umožòuje zmìnit váš profil kdykoliv budete potøebovat.

• Zákaznické èíslo DHL Freight
• Poèítaè s pøístupem na Internet
• Emailovou schránku

Budete mít pøístup k informacím o všech vašich pøepravách
a to jak tìch uskuteènìných tak i tìch právì probíhajících.
Tyto data si mùžete tøídit a filtrovat podle rùzných kritérií
jako je status zásilky, èas odjezdu/pøíjezdu linky, destinace
apod. Tohle vám dává flexibilní možnost soustøedit se
pouze na informace, které právì potøebujete.

Pro více informací o službì DHL ACTIVE TRACING nebo pro nastavení vašeho
zákaznického úètu, kontaktujte prosím vaše DHL Freight zákaznické centrum
nebo volejte 840 111 308.

Všechny dostupné data si mùžete stáhnout ve standardních
formátech do vašeho poèítaèe a dále s nimi pracovat.

www.dhlfreight.cz

KONTAKTUJTE NÁS

Øešení pro vás
DHL Freight

