DPD Shipper
De verzendoplossing
van DPD

Wat biedt DPD Shipper?
Met DPD Shipper geniet je van een optimale datakwaliteit. Je klantdata zijn altijd
compleet en dus heb je minder kans op vertragingen. Dat is prettig, zowel voor jezelf
als voor de ontvanger.
Daarnaast wordt het systeem automatisch geüpdatet met de meest actuele
routes en Pickup parcelshops in zowel Nederland als het buitenland.
Ook de labelopbouw is altijd correct. En veranderen de labelvereisten?
Dan hoef je je daar geen zorgen meer over te maken. De labels van DPD Shipper
voldoen altijd aan de laatste eisen.
DPD Shipper staat bovendien voor betrouwbaarheid, zowel voor wat betreft
uptime als prestaties. De API heeft een gemiddelde responstijd van 500 ms om
een label te maken. En een algemene uptime van 99,95% is gegarandeerd.
Gebruikers van DPD Shipper genieten daarnaast nog van andere voordelen.
Zo kun je bijvoorbeeld gebruikmaken van DPD Insights.
Met dit programma ben je altijd op de hoogte van al je verzendingen.

Altijd een DPD Shipper oplossing die bij je past
DPD Shipper kent verschillende varianten: van plug-ins voor een beginnende
webshop tot een geïntegreerd systeem dat gekoppeld is met je ERP-oplossing.
Dus of je nu 100 labels per dag print, of meer dan 30.000, DPD heeft altijd een
oplossing die bij je past. Op onze website vind je een overzicht van alle labeltools en
plug-ins, met alle bijbehorende functionaliteiten. Als jij kiest hoe je de koppeling wilt
maken met je systeem, doet DPD Shipper de rest!

Jouw voordelen
Maximale datakwaliteit
De routing is up to date
Altijd het juiste overzicht van Pickup parcelshops
De labelopbouw is altijd correct
Betrouwbare uptime en prestaties
Maximale performance
Altijd een oplossing die bij jouw bedrijf past

En met DPD Shipper…
Druk je eenvoudig verzendlijsten af
Kun je gebruikmaken van Collection request
Krijg je toegang tot DPD Insights, de monitoringtool van DPD

DPD staat voor je klaar
Heb je ondersteuning nodig bij de koppeling met DPD Shipper?
Dan staat ons Customer IT-team voor je klaar. Heb je een vraag of
wil je meer informatie over DPD Shipper, neem dan contact op
met je Sales contactpersoon.

