Klara, färdiga, skickat

Kund

www.säljföretaget.com

Transportadministration
Integration via Unifaun APIConnect
TA-System

Order

Unifaun Online med APIConnect
Order – Betalning
Lager – Leverera
Bekräfta – Avisera
Kontroll – Följa upp

Fråga status

ZipCheck - Kontrollera postnummer
PicUpLocator- Slå upp utlämningsställe

Retur?
TrackBack - Återkoppla kolli/sändningd-id
LinkToPrint - Skicka returetikett-pdf som länk
Discard - Makulera felaktiga utskrifter

Så funkar det!

Unifaun Track & Trace - Kontrollera status

Uppföljning, Rapportfunktioner
Föravisering via e-post med spårningslänk
EDI, Prisförfrågan,
Boka hämtning

Status + Pris
Gästinloggning
Returer - utskrift av frakthandlingar via e-post eller integrerat i e-handelssystemet, aktiveras via en länk(URL)
Direktleverans till kund, oftast B2B

Avisering: SMS, e-post eller brev

Leverans till kund via ombud, oftast B2C

Neutral Transportör

Integrera din e-handelsplattform med Unifaun Online
Unifaun APIConnect

Unifaun Embed&Link

Unifaun PickUpLocator

Unifaun LinkToPrint

Är en variant av Unifaun Orderkoppling. Unifaun APIConnect
erbjuder ett enkelt och kraftfullt REST API för att integrera
med Unifaun Online. Du kopplar ihop e-handelssystemet eller
affärssystemet med Unifaun Online och orderfilerna skickas
direkt in till ditt Unifaun Online-konto. Från kontot kan du
sedan redigera, komplettera och skriva ut fraktdokument – eller
använda Unifaun APIConnect PDF-utskrift för direktutskrift helt
utan manuell inblandning.

För att få ett helintegrerat arbetsflöde kan du komplettera
APIConnect med funktionen Embed&Link. Du kan då se
Unifaun Online-gränssnittet inbäddat i e-handelssystemets
backend vilket innebär att du inte behöver logga in i Unifaun
Online för att skriva ut frakthandlingarna och skicka EDI till
transportören.

Unifaun PickUpLocator är en webbtjänst som gör att du kan slå
upp utlämningsställe eller låta kunden välja redan när de lägger
en order i e-butiken.

Unifaun LinkToPrint ger möjlighet att automatiskt via e-butiken
skicka ett e-postmeddelande med en länk till en utskrift.
Funktionen kan med fördel användas för att ge e-butikens kund
en länk till utskrift av en returfrakthandling. Inte förrän länken
aktiveras skapas EDI till transportören, vilket gör den säker att
använda.

Unifaun ZipCheck

Förutom automatiserad transportbokning och utskrift erbjuder
Unifaun APIConnect även ett flertal stödjande funktioner för att
optimera ditt arbetsflöde:

ZipCheck kontrollerar postnumret automatiskt och kan användas
för att låta mottagaren rätta felet direkt i e-shopen. Funktionen
fungerar i Sverige, Norge, Finland och Danmark.

Unifaun TrackBack är webbtjänsten som gör att du kan hämta
tillbaka kolli- och/eller sändnings-id löpande och automatiskt till
e-butiken.

Unifaun TrackBack

Unifaun Track&Trace
Unifaun Track&Trace ger möjlighet att skapa en URL-adress som
visar en försändelses spårningsinformation oavsett transportör
via order- eller referensnummer.
Unifaun Discard
Med webbtjänsten Unifaun Discard kan du makulera felaktigt
utskrivna ordrar direkt från e-butiken.

Besök vår hemsida www.unifaun.com
Kontakta oss på sales@unifaun.com eller +46 31 725 35 00.
© 2016 Unifaun AB

Unifaun AB

+46 31 725 35 00
info@unifaun.com
www.unifaun.com

© 2016 Unifaun AB

