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DHL24 Przesyłka Serwisowa

Jest to nowoczesny system do zarządzania przesyłkami

wysyłanymi na koszt odbiorcy do serwisów naprawczych:

• kontrola nadań / zwrotów przesyłek;

• autoryzacja zleceń. 

Zapewnia szereg udogodnień: 

• Kontrola kosztów i ich optymalizacja;

• ułatwienie pracy Działu Obsługi Klienta oraz Magazynu;

• szczegółowe raporty.
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Opis możliwości

Możliwość Opis Zalety

Formularz
zgłoszeniowy

• nadawca uzupełnia wymagane dane, 
np. data zakupu, powód zwrotu
• obowiązkowe pola do uzupełnienia

• szybka konfiguracja ustawień 
po stronie klienta
• dostęp on-line

Autoryzacja 
zleceń

• płatnik zatwierdza zlecenia na swój koszt • ograniczenie kosztów zwrotu
• możliwość kontaktu z nadawcą 
przed zwrotem

Zamówienie 
kuriera

• nadawca podaje tylko niezbędne 
informacje dotyczące zwrotu towaru

• łatwy / wygodny proces zwrotu towaru
• 2-godzinny przedział czasowy 
przyjazdu kuriera po towar

Listy 
przewozowe

• wydruk listu przewozowego 
z aplikacji bądź z otrzymanego maila 
(plik PDF)

• ograniczenie kosztów
• dodatkowe informacje w polu „Uwagi” 

Raporty • szczegółowe informacje o zwracanym 
towarze, nadawcy

• nadzór nad procesem logistycznym
• wszystkie informacje w jednym 
raporcie



4Główny Użytkownik DHL24

Wdrożenie

• DHL Parcel organizuje szkolenie administratora

wskazanego przez Klienta;

• Administrator ustawia parametry aplikacji

(np. wygląd formularza);

• Klient informuje nadawców o sposobie nadawania

lub zwrotu towaru (np. przez swoją stronę www,

wiadomość e-mail do nadawcy, zawierającą link

do formularza, itp.).
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Rozwiązanie szyte na miarę

Obszary 
biznesowe Zalety

Obsługa Klienta • ograniczenie telefonów z pytaniami jak zwrócić towar
• szczegółowe dane o zwracanym towarze dostępne w bazie danych
• możliwość ograniczenia ilości przesyłek poprzez kontakt z nadawcą
(opcja: autoryzacja)

Magazyn • odbiór towarów od jednego kuriera, o jednej porze dania
• informacje w polu Uwagi o towarze (wybrane 2 pola z formularza)
• możliwość otrzymywania towarów tylko w określonym dniu
(autoryzacja przesyłek np. we wtorek)
• przewidywalność ilości otrzymanych przesyłek do naprawy
• doręczenie towarów do naprawy pod różne adresy, w zależności od
producenta / modelu

Administracja / 
Finanse

• ograniczenie kosztów (standard przesyłki, wydruk listu przewozowego)
• możliwość ograniczenia ilości zwrotów (dzięki kontaktowi z nadawcą,
który chce zwrócić towar)

Administracja
aplikacją

• proste zasady obsługi aplikacji oraz możliwość wprowadzania
szybkich zmian
• dostęp online
• szkolenia DHL
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Edytowalny formularz dopasowany do potrzeb Klienta
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Adres nadania
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Zamówienie kuriera
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Wydruk Listu Przewozowego
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Autoryzacja przesyłek
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Podgląd zlecenia do autoryzacji
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Masz pytania? Sprawdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:
http://narzedzia.dhl.pl/pl/serwis/pytania-dhl24

Problem techniczny związany z aplikacjami DHL Parcel zgłoś tu:
https://dhl24.com.pl/DHL2/kontakt.html

Wsparcie techniczne Działu DHL Parcel 
dla użytkowników aplikacji DHL Parcel Polska Sp. z o.o.

(Help Desk eCom)
+48 42 6626262

http://narzedzia.dhl.pl/pl/serwis/pytania-dhl24
https://dhl24.com.pl/DHL2/kontakt.html


Obowiązuje od: 01.06.2020 Nr/wersja: DHL24/WI-062/1 Wydane przez: DZKE

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

ZAPRASZAMY NA DHL24.COM.PL


	Slajd numer 1
	DHL24 Przesyłka Serwisowa
	Opis możliwości
	Wdrożenie
	Rozwiązanie szyte na miarę
	Edytowalny formularz dopasowany do potrzeb Klienta
	Adres nadania
	Zamówienie kuriera
	Wydruk Listu Przewozowego
	Autoryzacja przesyłek
	Podgląd zlecenia do autoryzacji
	Slajd numer 12
	Slajd numer 13

