Online Shipping

DHL ONLINE SHIPPING
TEHOSTAA LÄHETYSPROSESSIASI

INTERNETPOHJAINEN LÄHETYSOHJELMA
KÄYTTÖÖSI
DHL Online Shipping on internetpohjainen
lähetysohjelma, jonka avulla voit helposti valmistella ja
hallinnoida kansainvälisiä lentopikakuljetuksia.
Voit mm. tulostaa rahtikirjoja, suunnitella lähetysten
noutoja, tallentaa yhteystietoja ja seurata lähetyksiäsi
kätevästi omalta tietokoneeltasi.
Ohjelma sopii erinomaisesti kaikille lähettäjille.
Rekisteröityminen ei ole välttämätöntä etkä
tarvitse käyttämiseen DHL:n asiakasnumeroa.
DHL Online Shipping -ohjelmassa täyttökentät ja muut
toiminnot ovat selkeitä, joten noutotilausten tekeminen
käy sujuvasti ja tehokkaasti. Ohjelma opastaa sinua
lähetysprosessissa alusta loppuun, ja voit tehdä kaiken
tarvittavan koneellasi.

Edut:
• Ohjelmaa ei tarvitse asentaa
•	Voit valmistella kertaluontoiset lähetykset ilman
rekisteröitymistä
• Ohjelmassa on helppo liikkua ja täytettävät kentät ovat
selkeitä
•	Useita maksuvaihtoehtoja
•	Voit hakea vientilähetysten kuljetusaikoja ja -hintoja
• Seurantamahdollisuus sekä kolli- että lähetystasolla
• Osoitekirjoja voi siirtää muista lähetysohjelmista
•	Näet eri kuljetusvaihtoehdot
•	Kohdepaikkakunnat on helppo valita alasvetovalikosta
•	Saat lisäetuja, kun ilmoitat rekisteröityessä DHLasiakasnumerosi
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USEITA ETUJA YRITYKSELLESI.
Sujuvampaa lähettämistä.
Rekisteröityneenä käyttäjänä voit:

•   Käyttää automatisoituja toimintoja ja siten ehkäistä     		
   mahdolliset kirjoitusvirheiden aiheuttamat viiveet
• Luoda ja tulostaa rahtikirjoja
• Luoda ja tulostaa tulliasiakirjoja
• Tarkastella lähetyshistoriaasi
• Ladata lähetyshistoriasi ja osoitekirjasi Exceliin
• Hallinnoida osoitekirjaasi (jopa 2 000 vastaanottajaa)
• Tuoda ohjelmaan muissa järjestelmissä olevat .csv-muodossa
olevat osoitekirjasi
• Lähettää vastaanottajille ilmoituksia sähköpostitse
• Seurata lähetyksiä tai monikollilähetysten yksittäisiä kolleja
• Tilata noudon
• Hakea kuljetushintoja lähetyksille

MITEN PÄÄSET ALKUUN?
Lähetystyökalu on ilmainen eikä sitä tarvitse erikseen asentaa.
Voit käyttää DHL Online Shipping -ohjelmaa myös
rekisteröitymättä ja ilman asiakasnumeroa. Tarvitset
ainoastaan tietokoneen, jossa on internetselain.

Yksittäisen lähetyksen lähettäjänä voit:

• Lähettää ilman rekisteröitymistä
•   Maksaa luottokortilla - et tarvitse DHL-asiakasnumeroa
• Luoda ja tulostaa rahtikirjoja
• Luoda ja tulostaa tulliasiakirjat
• Lähettää vastaanottajille ilmoituksia sähköpostitse
• Seurata lähetystä tai monikollilähetyksen yksittäisiä kolleja
• Tilata noudon
• Hakea kuljetushintoja lähetyksille

Lisätietoja
Lisätietoja saat DHL-asiakasjärjestelmien käyttäjätuesta
puh. 020 533 8022.

Kokeile jo tänään!
Pääset DHL Online Shipping -ohjelmaan tästä linkistä:
https://webshipping2.dhl.com/wsi/WSIServlet?moduleKey=Login&countryCode
=fi&languageCode=fi

