
שילוח עד הפרט האחרון



מערכת מתקדמת לארגון, אפליקציה פשוטה לנהג

מערך  וניהול  לתכנון  מובילה  מערכת  הינה  D.POD
המאפשרת  ומתוחכמת  ידידותית  מערכת  זו  ההפצה. 

תוצאות  לשפר  ההפצה,  יכולות  את  לשכלל  לארגון 

ולהפחית עלויות.

בסגירת  מכרעת  חשיבות  המשלוח  מסירת  בסגירת לרגע  מכרעת  חשיבות  המשלוח  מסירת  לרגע 

לכן  הנהג.  של  בידיים  והוא  וההפצה  השיווק  לכן שרשרת  הנהג.  של  בידיים  והוא  וההפצה  השיווק  שרשרת 

הוא חייב להיות יעיל, פשוט ומדויק במיוחד.הוא חייב להיות יעיל, פשוט ומדויק במיוחד.
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D.POD פותחה בישראל על ידי חברת פוקטלינק וכיום 
מוכחת  הצלחה  עם  בתחומה,  בעולם  מהמובילות  היא 

במגוון מדינות מכל רחבי העולם.

ומעניק  משתכלל  האספקה  תהליך  ניהול  ומעניק   משתכלל  האספקה  תהליך  ניהול   D.POD עם עם 

לנהג כלי פשוט וחכם, ולארגון מגוון יכולות מתקדמות:לנהג כלי פשוט וחכם, ולארגון מגוון יכולות מתקדמות:

בעולם תחרותי, דיוק ומהירות תגובה הם יסוד מהותי

מסלול הפצה אופטימלי לנהג.• 

ניהול מערך ההפצהניהול מערך ההפצה תוך בקרה מלאה על • • 
התקדמות המשימות ומתן פתרונות בזמן אמת.

הוכחת משלוחהוכחת משלוח תוך 0 (אפס) טעויות במסירה.• • 

קבלת מידע מדויקמידע מדויק מרגע היציאה מהמחסן ועד • 
אישור המסירה.
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הצגת ביצועי הנהג בזמן אמת.• 

שליטה מלאה מתחילת התהליך ועד סופו.• 

קבלת מידע מדויק אודות המשלוח עד אישור מסירה.• 

מיכון ופישוט איסוף הנתונים מהשטח.• 

כלי בקרה יעילים

REAL TIME
 SUPERVISION DASHBOARD
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הפצה יעילה עושה את ההבדל

תוכנית עבודה מסודרת לנהג.• 

חיסכון ניכר בזמן האספקה.• 

ניהול תהליך המסירה.• 

אפשרות לעריכת התעודה בשטח.• 

אפשרות אישור המשלוח ע"י סורק ברקוד.• 

ניהול גבייה באתר הלקוח.• 

אישור קבלת הסחורה בחתימה אלקטרונית.• 

הדפסת התעודות בפורמטים שונים.• 

ביצוע שינויים ועדכונים בשטח ובזמן אמת.• 

דיווח •  לכל  הארגון  משרדי  עם  כיוונית  דו  תקשורת 

וצורך.

פגומים, •  חוסר,  (עודף,  שונים  מלאי  במצבי  טיפול 

החזרות).
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יתרונות מנצחים לארגון

העצמת כוח העבודה הנייד והפיכתו לכוח יעיל• 
      ומדויק בהרבה.

שליטה ובקרה איכותיים ומלאים על כל התהליך. • 

תיקון ושינוי תוכן התעודה בשטח מבטל את הצורך • 
בעבודה כפולה.

חתימה אלקטרונית ושמירת תעודות חתומות • 

דיגיטלי בשרת. בארכיון

חיסכון בעלויות חיסכון בעלויות 11: הפחתת עלויות תפעול וזמן • • 
עבודה יקר.

חיסכון בעלויות חיסכון בעלויות 22: הפחתת טעויות ואי דיוקים • • 
הנובעים מהזנה ידנית.

חיסכון בעלויות חיסכון בעלויות 33: ירוק זה כלכלי.                           • • 
הרבה פחות שימוש בנייר ובתעודות מודפסות.
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הטמעה פשוטה ומהירה

ולתחום  הארגון  לצרכי  במלואה  מותאמת  ולתחום   הארגון  לצרכי  במלואה  מותאמת   D.POD

הארגוניות  למערכות  מתממשקת  המערכת  הארגוניות פעילותו.  למערכות  מתממשקת  המערכת  פעילותו. 

הקיימות באופן מלא ובתהליך מהיר ופשוט. הקיימות באופן מלא ובתהליך מהיר ופשוט. 

עם  מתקדם  תוכנה  פתרון  לארגון  מעניקה  המערכת 

חבילת שירות מלאה ומתמשכת, בעלות שנותנת תמורה 

אדירה עם החזר השקעה מהיר.

שרשרת  למנהלי  מתקדמת  ארגונית  מערכת  זוהי 

ופשוטה  ידידותית  שטח  אפליקציית  עם  ההפצה, 

לתפעול, הפועלת על טאבלטים וסמארטפונים מבוססי 

אנדרואיד.

Simple
Integrat ion
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