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Where the hell is my order?

Ο κοινός αγώνας για το 
last-mile 



The last-mile issue during lockdown

Σημαντική αύξηση των δεμάτων που παραλαμβάνουν οι 
εταιρίες courier σε σχέση με τον όγκο των αποστολών που 
καλούνταν να διαχειριστούν στο παρελθόν.
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How courier companies reacted?

● Όρια στις ημερήσιες παραλαβές ανά κατάστημα

● Αύξηση του προσωπικού δυναμικού (resources) 

● Βελτιστοποίηση των διαδικασιών όπου ήταν εφικτό

● Είσοδος νέων εταιρειών courier στην αγορά



How eshops reacted?

● Συνεργασία με μικρότερες ή “τοπικές” εταιρείες courier και διαχωρισμός των αποστολών τους
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● Εύρεση εναλλακτικών τρόπων αποστολής (π.χ ταξί, μισθωμένα οχήματα, ιδία μέσα κλπ.)



Classic order flow

01 - Customer
Places an order

02 - Store
Prepares the order

04 - Customer
Receives the order

03 - Courier
Pick up the order
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EasyShipping  at a glance

REST APi



EasyShipping services

o

Branded Tracking Page

o Αυτόματη Ενημέρωση Πελάτη μεσω sms

o Αυτόματη και Μαζική Παρακολούθηση (Tracking) των αποστολών σας

o

Ευκολότερη διαχείριση επιστροφών και προβλημάτωνo

Tracking Widgeto

Αυτοματοποιημένη Δημιουργία και Εκτύπωση Voucher Αποστολών

Διαχείριση click-awayo



Benefits

Ελαχιστοποίηση χρόνου προετοιμασίας και παρακολούθησης αποστολώνo

Ένα εργαλείο για όλες τις courier εταιρείεςo

Περιορισμός λαθών μέσω της αυτοματοποίησηςo

Καλύτερο visibility - Συγκεντρωμένα στατιστικά για το σύνολο των αποστολώνo

Μείωση επιστροφών o

Δυνατότητα ταυτόχρονης διασύνδεσης περισσότερων του ενός eshopo



Ελαχιστοποίηση χρόνου 
προετοιμασίας και παρακολούθησης αποστολών

Μαζική δημιουργία αποστολών και pick-up, από ένα panel, για όλες τις εταιρείες courier που συνεργάζεστε.



Περιορισμός λαθών 
μέσω της αυτοματοποίησης

Τα στοιχεία της παραγγελίας μεταφέρονται αυτόματα από το eshop ή το erp σας. Το μόνο που χρειάζεται από 
εσάς είναι η επιλογή της εταιρείας courier και ένας έλεγχος στα στοιχεία που έχει δηλώσει ο πελάτης. 



Ένα εργαλείο
για όλες τις εταιρίες courier

Επιλέξτε την εταιρεία που θέλετε με ένα κλικ τη στιγμή που δημιουργείτε την αποστολή. 



Μαζική Παρακολούθηση 
των αποστολών σας σε ένα συγκεντρωτικό panel

Δυνατότητα προβολής των αποστολών ανά κατάσταση (προς παράδοση, παραδομένα, επιστροφές, πληρώθηκαν, 
ακυρωμένα) σε ένα έξυπνο panel διαχείρισης για όλες τις  εταιρείες courier.



Καλύτερο visibility
Συγκεντρωμένα στατιστικά για το σύνολο των αποστολών 
από όλες τις εταιρείες που συνεργάζεστε.

Σε ένα απλοποιημένο και ευανάγνωστο dashboard, μπορείτε να έχετε μία συνολική εικόνα του αριθμού και της 
αξίας των αποστολών σας ανά κατάσταση. Εύκολος εντοπισμός των αποστολών που ενδέχεται να παρουσιάσουν 
κάποιο πρόβλημα ώστε να προγραμματίσετε τις κατάλληλες ενέργειες. 



Μείωση επιστροφών 
διαχωρίζοντας τις αποστολές που έχουν ρίσκο

Επικοινωνήστε εγκαίρως με τους πελάτες που αναμένουν αποστολές που είτε έχει καθυστερήσει η παράδοση, είτε 
έχει προκύψει κάποιο πρόβλημα με τον εντοπισμό των παραληπτών.



SMS Notification
Πλήρως παραμετροποιήσιμο
με τον αριθμό αποστολής και
το link εντοπισμού δέματος.

Ο πελάτης ενημερώνεται με SMS 
για την αποστολή της 
παραγγελίας του. Παρακολουθεί 
ανά πάσα στιγμή την κατάστασή 
της, μέσα από μία εύχρηστη 
(mobile friendly) branded page! 



Tracking widget
Τοποθετήστε το στην σελίδα σας ώστε 
οι πελάτες σας να έχουν την 
δυνατότητα να ελέγξουν το status της 
παραγγελίας τους απ’ ευθείας από το 
eshop σας.



A useful tool for...

o

Marketplaces

o Εταιρείες logistics - 3pl / 4pl

o Εταιρείες courier

o

Ηλεκτρονικά καταστήματα (eshop)

Digital agencies και business consultants που στοχεύουν στην συνεχή 
βελτίωση των operations των πελατών τους

o



What is next?

o

o Υπολογισμός κόστους αποστολής με πολλαπλές εταιρείες courier

o Έξυπνη Διασύνδεση με Marketplaces

Ολοκληρωμένη λύση για 3PL & 4PL



easyshipping.gr
210 300 6368

info@easyshipping.gr

Everything can be improved.
– Clarence W. Barron


