Unifaun Online

Före, under och efter leverans.
Unifaun Online.
Unifaun Online är ett komplett, säkert, internetbaserat system som
hanterar alla dina sändningar* och transportörer på ett och samma
ställe.
Unifaun Online skriver ut etiketter, frakthandlingar, tull-dokument,
sändningslistor, rapporter, m.m. och skickar EDI automatiskt till dina
transportörer.
För att du enkelt ska kunna välja system och samtidigt ha kontroll
på kostnaden för användning så kan du välja mellan två olika paket Unifaun Online Standard eller Plus. Det finns även tillval till Unifaun
Online Plus som du väljer beroende på vilka behov du har.
Som ett tillägg till Unifaun Online kan du beställa Unifaun Orderkoppling för att få en effektiv koppling från ditt affärssystem och
e-handelsplattform vilket gör att du i många fall helt kan skapa dina
sändningar från andra system.
Det är enkelt att komma igång, enkelt att använda och svårt att klara
sig utan.

Unifaun Online Standard - mer än standard.
För att du snabbt och enkelt ska kunna hantera dina dagliga försändelser, har vi skapat Unifaun Online Standard som ger dig:
•
Möjlighet att skapa och boka sändning hos de transportörer du
valt
•
Automatisk EDI-överföring till transportörerna
•
Snabb utskrift av etiketter, fraktsedlar, tulldokument, ED, CMR,
CN23, m.m.
•
Utskrift på alla typer av laserskrivare och moderna etikettskrivare
•
Aktuell status för varje kolli och sändning
•
Komplett historik över genomförda sändningar
•
Bokning av upphämtning
•
Import av mottagare och avsändare
•
Serieutskrift för massutskick
•
Upp till 10 000 mottagare
•
Upp till två registrerade användare
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Det finns även flera möjligheter för dig att förenkla och effektivisera
ditt arbetssätt. Med hjälp av utskriftsfavoriter och sökfavoriter kan du
anpassa systemet efter ditt sätt att arbeta. Utskriftsfavoriter är mallar
där du bland annat kan välja avsändare, tjänster, tilläggstjänster, innehåll som du sedan har som förvalda värden eller urval när du använder
en viss utskriftsfavorit. Sökfavoriter används för att snabbt och enkelt
kunna återupprepa sökningar i Unifaun Online.
Du har även möjlighet till serieutskrift genom att söka fram grupper av
mottagare som du vill skicka till.
Funktionen för lagrad utskrift gör att du enkelt kan spara utskrifter för
att sedan kunna ändra dem innan du eller någon annan i din organisation skriver ut.
I Unifaun Online finns möjlighet att importera register över de mottagare och avsändare du vill ha tillgång till. Har du mottagare i något
annat system som du löpande skickar paket och gods till kommer du
snabbt igång med Unifaun Online genom att importera dessa.
Du kan se aktuell status för dina sändningar och det finns både översiktlig och detaljerad historik över gjorda sändningar. Du kan skapa
flera typer av rapporter med olika presentationsalternativ och du kan
ta fram sändningslistor för de transportörer som kräver det.
Vissa funktioner gäller endast de transportörer där förutsättningarna
för funktionen finns.

Unifaun Online
Unifaun Online Plus - plus mycket mer.

Unifaun Online Plus-tillval.

I Unifaun Online Plus har vi valt att paketera en mängd funktioner
som ger dig mervärde när du skall styra hanteringen och
administrationen av dina sändningar och frakthandlingar. Nedan
funktioner ingår:

I Unifaun Online Plus finns även en mängd Plus-tillval att välja för dig
som behöver ytterligare funktioner.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alla funktioner i Unifaun Online Standard
Gästinloggning till historiken
Föravisering via e-post
Länk till utskrift av enstaka sändningar
Unifaun Track&Trace
Export av information för vidare lagring och uppföljning
Utökad gräns för mottagarregistret till 30 000
Ordersammanslagning
Prisförfrågan
Upp till tio registrerade användare

Gästinloggning.
Välj att dela ut gästinloggning till utvalda partners för att låta dem se
vissa uppgifter ur din sändningshistorik, till exempel sändningar på
väg till dem eller från någon du gör uppdrag åt.
Som användare kan du växla språk och ha egna inställningar för valuta
och datumformat samt arbeta över olika datum och tidsgränser i
realtid.
Föravisering via e-post.
Unifaun Onlines föravisering via e-post är ett sätt att automatiskt
skicka meddelande till dina mottagare med information om den
försändelse du kommer att skicka till dem. Det avlastar den egna
kundtjänsten eftersom kunden själv kan spåra sina försändelser.
Använder du funktionen för artikelhantering så kan du låta
e-postmeddelandet även innehålla information om de artiklar som
försändelsen innehåller.
Länk till utskrift.
Du får även tillgång till funktionen länk till utskrift som gör att du kan
låta någon annan få ett e-mejl med en länk till en utskrift, istället för
att du själv skriver ut sändningen på din skrivare. Länk till utskrift
används ofta för returer och innebär då att du inte behöver posta en
färdig frakthandling eller riskera att utskriften blir för gammal om den
inte används direkt.

Profilhantering
Unifaun Online Plus-tillvalet Profilhantering gör att du på ett kraftfullt
och detaljerat sätt kan styra upp till tio olika användares arbetssätt
samt tillgång till funktioner och uppgifter. Funktionen ger dig också
möjlighet att överblicka upp till tio olika användares eller avdelningars
arbete.
Butikskedjeupplägg
Samma funktion som Profilhantering men du kan styra upp till 50
olika användare. För större, mer komplexa organisationer, till exempel
olika användare på olika avdelningar i ett företag eller användare i
butiker i en större kedja, är funktionen ovärderlig för styrning och
kostnadskontroll.
Artikelregister.
Med artikelregister som är ett Unifaun Online Plus-tillval kan du
importera eller lägga upp artiklar med en mängd förvalda värden så
som vikt, volym, kollislag, farligt godsinformation, tullinformation.
Artiklar använder du sedan för att bygga dina kollin och sändningar på
ett effektivt sätt. Det ger ett förenklat arbetssätt och mycket detaljerad
information om vad du skickat. Vill du ha full kontroll och styrning
kompletterar du med Unifaun Orderkoppling. Då kan du styra Unifaun
Online med hjälp av artikelinformation från ditt affärssystem och din
e-handelsplattform.
Prisstatistik.
Funktionen prisstatistik är ett Unifaun Online Plus-tillval som finns för
de transportörer som medger automatisk fråga om pris per sändning.
Du kan sedan i din historik se fraktpriserna och använda dessa för
kostnadsfördelning och kontroll. Fraktpriset baseras på ditt avtal hos
transportören.
Periodrapporter.
Med funktionen periodrapporter som är ett Unifaun Online Plus-tillval
kan du schemalägga utdrag ur din historik. Du kan hämta en viss
rapport från Unifaun Online Plus med de tidsintervall du önskar, för
att kunna bearbeta informationen i annat system eller på annan plats.

Unifaun Track&Trace.
I plusutbudet ingår även Unifaun Track&Trace. Vid integration med
affärssystem och e-handelsplattform går det ofta att söka försändelser
direkt från andra system, med det egna ordernumret som enda
sökparameter.

Konsolidering.
Konsolidering som är ett Unifaun Online Plus-tillval ger dig möjlighet
att slå ihop flera sändningar till en. Du kan registrera flera olika order
som du sedan lägger ihop till en sändning som du skriver ut eller
lagrar.

Export av historik och adresser.
Med Unifaun Online Plus kan du enkelt exportera information, till
exempel sändningshistorik och adressregister för vidare lagring och
dessutom utöka din gräns för mottagarregistret till 30 000 poster.

Läs mer och beställ! Gå till www.unifaun.se.

Vissa funktioner gäller endast de transportörer där förutsättningarna
för funktionen finns.
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Support.
I ditt avtal med Unifaun ingår support, underhåll och automatisk
uppdatering av Unifaun Online.
* Med sändning avses gjord utskrift som har samma sändnings-id från aktuell
transportör. För transportörer som inte har ett uttryckligt sändningsbegrepp eller om
funktionen Konsolidering använts för sändningen är ett kolli att betrakta som en
sändning.

