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at a glance

￮ Αυτόματη και μαζική δημιουργία Voucher

￮ Έξυπνη παρακολούθηση των αποστολών

￮ Άμεση και αυτόματη ενημέρωση του πελάτη με sms/email

￮ Διαχείριση παραγγελιών “Παραλαβή από κατάστημα”

￮ Παρακολούθηση των αντικαταβολών που αποδόθηκαν

￮ Αύξηση των αξιολογήσεων στο Google, facebook, Skroutz και Bestprice

￮ Υπολογισμός κόστους αποστολής

￮ Μείωση των επιστροφών

￮ Διαχείριση τηλεφωνικών παραγγελιών

￮ Report με τον ημερήσιο απολογισμό

￮ Αναλυτικά στατιστικά
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                              Case Study

Πως το AfterSalesPro βοήθησε στην αυτοματοποίηση των 
αποστολών αλλά και στη βελτιστοποίηση των daily operations.
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Ποια είναι τα προβλήματα που εντοπίσαμε και έπρεπε να 
αντιμετωπίσουμε

￮ Ελαχιστοποίηση του χρόνου και μείωση των λαθών κατά τη διαδικασία 
έκδοσης voucher

￮ Ενοποίηση των πολλών διαφορετικών συστημάτων

￮ Αποσυμφόρηση του customer service και του τηλεφωνικού κέντρου 

￮ Δοκιμή/Πειραματισμός με διάφορες εταιρείες courier για να βρεθεί η βέλτιστη 
λύση ανά περιοχή

￮ Αύξηση θετικών αξιολογήσεων 
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Μαζική δημιουργία voucher 
από ένα κοινό περιβάλλον για όλες τις εταιρείες courier

● Αυτόματη συμπλήρωση των στοιχείων του πελάτη από το eshop
● Real-time υπολογισμός κόστους ανά εταιρεία courier
● Ενημέρωση της ηλ. πλατφόρμας με την κατάσταση και το tracking number της αποστολής
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Αυτοματοποιημένη παρακολούθηση των 
αποστολών 
μέσα από ένα εύχρηστο πάνελ διαχείρισης

● Εντοπισμός των αποστολών υψηλού ρίσκου
● Μαζική παρακολούθηση και κατηγοριοποίηση των αποστολών
● Ημερήσια εικόνα των αποστολών του καταστήματος και των βασικών KPIs
● Υπολογισμός των αντικαταβολών για τις οποίες εκκρεμεί η απόδοσή τους
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Σύστημα διαχείρισης παραλαβών από το 
κατάστημα 
συνδεδεμένο με το eshop

● Διαχωρισμός των παραγγελιών με “Παραλαβή από κατάστημα”
● Εύκολη οργάνωση και παρακολούθηση των παραγγελιών από ένα κοινό διαχειριστικό
● Αποστολή sms στον πελάτη με πληροφορίες για την παραλαβή
● Ενημέρωση της ηλ. πλατφόρμας (ή ERP) με την παραλαβή της παραγγελίας από τον πελάτη
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Αύξηση των αξιολογήσεων
μέσω ενός έξυπνου συστήματος αποστολής αιτημάτων

● Αυτόματη αποστολή αιτήματος αξιολόγησης μέσω email και sms
● Υποστήριξη αξιολογήσεων για Google, facebook, skroutz και bestprice
● Πλήρως παραμετροποιήσιμο μήνυμα
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Διαχείριση των τηλεφωνικών αιτημάτων 
και εντοπισμός των αποστολών υψηλού ρίσκου

● Εύκολη προσθήκη CTA μέσα στο eshop για την καταγραφή των τηλεφωνικών αιτημάτων
● Πλήρες διαχειριστικό με χρήσιμα στατιστικά για το αποτέλεσμα των τηλεφωνικών κλήσεων
● Διασύνδεση με το σύστημα αποστολών και το ERP
● Καλύτερος προγραμματισμός των τηλεφωνικών πωλήσεων με βάση τον φόρτο του καταστήματος
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SMS Notification
Πλήρως παραμετροποιήσιμο
με τον αριθμό αποστολής και
το link εντοπισμού δέματος.

Branded page tracking page 
με τη δυνατότητα προσθήκης 
promotional banner για αύξηση των 
πωλήσεων από returning customers.

https://aftersalespro.gr/


Διασύνδεση με ERP
για άμεση ενημέρωση του λογιστηρίου

● Δυνατότητα σύνδεσης με το ERP του πελάτη για την ενημέρωση των παραγγελιών
● Αμφίδρομη σύνδεση χωρίς εγκατάσταση πρόσθετου λογισμικού  
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Μετρήσιμα αποτελέσματα

￮ Μείωση του χρόνου προετοιμασίας των αποστολών στο 1/8

￮ Ελαχιστοποίηση των λαθών κατά τις αποστολές

￮ Σχεδόν εξάλειψη των επιστροφών λόγω αδυναμίας παράδοσης ή εντοπισμού του πελάτη

￮ Μείωση των αναπάντητων (μη εξυπηρετούμενων) τηλεφωνημάτων κατά 300%

￮ Μείωση κόστους αποστολών κατά 15%
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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

o ERP και Λογιστικά προγράμματα
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Thank you!

aftersalespro.gr
210 300 6368

info@aftersalespro.gr

Everything can be improved.
– Clarence W. Barron
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