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Ο χώρος του last mile σήμερα

Η ανάγκη για διανομή 
προϊόντων αυξάνεται 

καθημερινά

Ο COVID επιτάχυνε 
καθοριστικά αυτή την 

αύξηση.

Οι αποδοτικές διαδρομές των 
οχημάτων αποτελούν πρόκληση, 

ιδίως σε αστικό ιστό.



τι είναι η Lastmily
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Καθημερινά διαχείριση:

Η Lastmily λαμβάνει υπόψη όλα τα παραπάνω:

και πολλά σημεία 
με πολλές ιδιαιτερότητες!

οδηγούς οχήματα

Βέλτιστη διαμόρφωση του δικτύου σας 
από το πρώτο έως το τελευταίο σημείο.

Καθημερινά κέρδη, μεγιστοποίηση 
παραγωγικότητας, ελαχιστοποίηση κόστους & 
καινοτόμα εργαλεία διαχείρισης & διανομής.

τα εργαλεία για να παρέχετε μια 
εξαιρετική εμπειρία στους πελάτες 

σας & στους παραλήπτες σας.

και με ισχυρή τεχνητή νοημοσύνη σας παρέχει:



Οι παραλήπτες  βλέπουν live 
χάρτη με εκτιμώμενη ώρα 

άφιξης και το λογότυπό σας

O διαχειριστής/στες ανεβάζουν τα 
δεδομένα της διανομής

Η Lastmily βγάζει την βέλτιστη 
διαμόρφωση δικτύου &  διαδρομές 

και τις στέλνει στις εφαρμογές 
των οδηγών

Οι οδηγοί χρησιμοποιούν 
εφαρμογή για να ολοκληρώνουν τις 

αποστολές τους γρήγορα και 
εύκολα.
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Ο διαχειριστής βλέπει live την εξέλιξη 
των δρομολογίων, τους οδηγούς, το 

status των σημείων, ώρες άφιξης που 
ανανεώνονται κ.ο.κ.  και μπορεί να 

παρέμβει

3

Πως λειτουργεί
1

5
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Εύκολος έλεγχος
Θα γνωρίζετε ό,τι συμβαίνει στο δίκτυο σας σε 

πραγματικό χρόνο με δυνατότητα παρέμβασης

Χαρούμενοι πελάτες
Θα έχετε σοβαρά πλεονεκτήματα για να κερδίζετε 

εύκολα νέους πελάτες!

Μέγιστη αποδοτικότητα
Επίτευξη βέλτιστου εφικτού αποτελέσματος 

με διαθέσιμους οδηγούς και οχήματα

Μείωση Κόστους
Μείωση καυσίμων, κόστους συντήρησης, κόστους 

εκπαίδευσης οδηγών, διαχείρισης, κ.α.

Γιατί  Lastmily



10% έως 40% 
λιγότερα κόστη

 
(καύσιμο, φθορές, διαχειριστικά, 

εκπαίδευση κ.α.)

Σε νούμερα
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15% έως 50% 
περισσότερα σημεία

ανά οδηγό
 

αναλόγως του δικτύου σας

100% 
προσέλκυση νέων 

πελατών
 

Καθοριστική αύξηση προτίμησης & 
πιστότητας σε εσάς



πιο αναλυτικά



Εύκολο ανέβασμα τοποθεσιών σε 
μορφή excel ή csv  
για το επόμενο πρόγραμμα διανομής

Το αρχείο μπορεί να περιλαμβάνει:

Διεύθυνση (υποχρεωτικό)

Όγκο ή αριθμό συσκευασιών

Όνομα & τηλ. αριθμό παραλήπτη ώστε να μπορεί να 

καλέσει ο οδηγός από την εφαρμογή του.

Προμηθευτή, σημειώσεις, ώρες προτίμησης κ.α.

* Υπάρχει η δυνατότητα διασύνδεσης με το ERP σύστημα σας.
lastmily.com
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Εύκολη παραμετροποίηση 

● Δημιουργία πελατών & επαναλαμβανόμενων σημείων.

● Εισαγωγής παραμέτρων σημείων όπως: 

○ χρονικά παράθυρα (εύρος ωρών παράδοσης), προτεραιότητα, σειρά κ.α.

● Εισαγωγή παραμέτρων οδηγών, αποθηκών, διανομής, οχημάτων:

○ ώρες εργασίες, αποθήκη εκκίνησης / τερματισμού, επαναφόρτωσης κ.α.

○ χωρητικότητες οχημάτων, τύποι κ.α.

● Δημιουργίας κανόνων αυτοματοποίησης για όλα τα παραπάνω.

➔ Ανάθεση συγκεκριμένων σημείων ή και περιοχών σε οδηγό ή οδηγούς

Δυνατότητες:

Δυνατότητα δημιουργίας περιοχών

Πλήρης προσαρμογή στις ανάγκες σας με πολλές παραμέτρους!
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Μέγιστη απόδοση στο 
χαμηλότερο κόστος με ένα κλικ!

Θα γνωρίζετε πως έχετε το καλύτερο δυνατό δίκτυο 

● Αφού έχουν μπει τα δεδομένα, απλά με το πάτημα ενός κουμπιού έχετε τι θα κάνει ο κάθε οδηγός 
αναλυτικά από την αρχή έως το τέλος προκειμένου να έχετε το βέλτιστο αποτέλεσμα.

● Μπορείτε να ζητήσετε ό,τι περιορισμούς επιθυμείτε που σχετίζονται με σημεία,
οδηγούς, περιοχές κτλ. Η Lastmily θα ανταποκριθεί σε δευτερόλεπτα!

● Με ένα κλικ τα δρομολόγια βρίσκονται στις εφαρμογές των οδηγών!

Πλήρης βελτιστοποίηση του δικτύου σας:



Οι οδηγοί κάνουν εύκολα,  
γρήγορα deliveries
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• Λαμβάνουν τη σειρά φόρτωσης σύμφωνα με το πρόγραμμα.

• Πολύ απλό περιβάλλον, λειτουργεί με ένα κλικ / σημείο παράδοσης.

• Πλοήγηση σημείο προς σημείο από την αρχή έως το τέλος με 

αποφυγή κίνησης.

• Παρέχει χρόνους & συμβουλές για την διανομή τους αυξάνοντας την 

απόδοσή τους.

• Ελαχιστοποίηση κλήσεων οδηγών & εταιρείας.

• Διανομή χωρίς άγχος, ακόμα και για έναν νέο οδηγό!
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Απλά ακολουθούν τις οδηγίες της εφαρμογής!
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Απόλυτος έλεγχος & live παρακολούθηση
σε πραγματικό χρόνο

Την πρόοδο των δρομολογίων & που 
βρίσκονται οι οδηγοί σε αυτά

Το status των σημείων (ώρες άφιξης / 
ολοκλήρωσης κ.α.)

Εκτιμώμενες ώρες άφιξης σε σημεία 
(ανανεώνονται δυναμικά)

και πολλά άλλα!
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Πρόσθεση νέων σημείων ή αλλαγές live ενώ οι οδηγοί βρίσκονται στον δρόμο. 
Η Lastmily θα ανταποκριθεί και οι εφαρμογές των οδηγών θα ενημερωθούν άμεσα!
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Οι παραλήπτες 
πιο χαρούμενοι από ποτέ!

• Βλέπουν live την αποστολή τους, με ακριβή ώρα παράδοσης.

• Η ώρα ανανεώνεται συνεχώς & δυναμικά.

• Παρέχονται επιλογές παράδοσης στους παραλήπτες. (αν το 

επιθυμείτε)

• Υπάρχει η δυνατότητα να φαίνεται το λογότυπό σας στο portal. 

Λιγότερα τηλέφωνα από παραλήπτες και 
ταυτόχρονα ένα σημαντικό εργαλείο marketing 

έναντι του ανταγωνισμού σας!
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• Ο οδηγός λαμβάνει καθημερινά report απόδοσης & τι 
πρέπει να βελτιώσει.

• Οι διαχειριστές λαμβάνουν καθημερινά / εβδομαδιαία / 
μηνιαία reports απόδοσης με 

○ βαθμολογίες οδηγών
○ σημεία / διαδρομές που υπήρξε καθυστέρηση
○ συμβουλές βελτίωσης κ.α.

Η πλατφόρμα παρέχει ένα
ευέλικτο σύστημα reports

Γνώση για να βελτιώνετε ό,τι χρειάζεται!



• Σηκώνουν αποστολές ζητώντας παραλαβές σε συμφωνημένο 

χρόνο.

• Μπορούν αν θέλετε, να ζητήσουν υπηρεσίες on demand από 

εσάς - όπως αυθημερόν deliveries.

• Μόλις αιτηθούν παραλαβή, ενημερώνεστε live από την Mily και 

με ένα κουμπί ανατίθενται αυτόματα στον κατάλληλο οδηγό 

βάση του χαμηλότερου δυνατού κόστους!

• Η παραπάνω διαδικασία μπορεί να γίνει και πλήρως αυτόνομα 

εάν το θέλετε. Εσείς απλά θα παρακολουθείτε! 

• Όλα τα παραπάνω τα ενεργοποιείτε για όποιους πελάτες σας 

θέλετε.
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Βλέπουν σε πραγματικό χρόνο, σε χάρτη πότε 
θα φτάσει στον χώρο τους ο οδηγός με το 

λογότυπό σας!

Οι πελάτες βλέπουν live 

Έρχομαι για παραλαβή στις:
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Πλήρες σύστημα 
αλληλεπίδρασης με τους 
πελάτες.

• Ενημερώνονται για τις αποστολές τους, για πληρωμές 

αντικαταβολών κ.α.

• Βλέπουν τα τιμολόγια σας και σας ειδοποιούν μόλις τα 

πληρώσουν.

• Μπορούν αν θέλετε να δουν στατιστικά για τις αποστολές τους, 

τις εντυπώσεις των παραληπτών για αυτές κ.α.

• Μπορούν επίσης να αποθηκεύουν και να βλέπουν στατιστικά για 

συγκεκριμένους παραλήπτες που τους ενδιαφέρουν!

Αυξάνεται η πιστότητα - μειώνονται τα κόστη 
συνεργασίας σας!
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Πελάτες & συνεργάτες 
διασυνδεδεμένοι 
σε ενιαίο ψηφιακό 
οικοσύστημα!

Περισσότερες πωλήσεις - χαμηλότερα κόστη & 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα!

• Οι πελάτες βλέπουν live τις αποστολές τους, με ακριβή ώρα 

παράδοσης σε διαδραστικό χάρτη.

• Μπορείτε να διασυνδεθείτε με άλλες courier/μεταφορικές που 

συνεργάζεστε, να αναθέσετε αποστολές και να παρακολουθείτε τα 

πάντα σε πραγματικό χρόνο.

• Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας πανελλαδικό ψηφιακό 

delivery οικοσύστημα! Οι πελάτες βλέπουν πάντα το λογότυπό σας.
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• Μπορείτε να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας με live chat ή  
κλήση / βιντεοκλήση μέσα από την πλατφόρμα!

• Με την άδεια σας, οι εκπρόσωποί μας μπορούν να δουν 
την Lastmily οθόνη σας και να σας καθοδηγήσουν 
αποδοτικά.

• Πάντα βέβαια έχετε στη διάθεσή σας και την Mily, το bot 
της Lastmily.

Premium Support

Premium υποστήριξη όλη μέρα!



Περισσότεροι νέοι πελάτες
Διαφοροποιείστε από τον 

ανταγωνισμό 

Λιγότερες κλήσεις
Λιγότερος χρόνος στο τηλέφωνο με 

οδηγούς / πελάτες για τις 
παραδόσεις

Λιγότερο καύσιμο
Ελαχιστοποίηση κοστών καυσίμου & 

φθορών

Εκπαίδευση 
Η εκπαίδευση των νέων οδηγών 
μετατρέπεται σε ένα μηδενικό 

κόστος

Έλεγχος & εύκολη διαχείριση
Live παρατήρηση οδηγών / σημείων - 

καθημερινά reports

Περισσότερα σημεία / οδηγό
Αύξηση αποδοτικότητας οδηγών 

με ένα κλικ

Συνολικά οφέλη
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Σας ευχαριστώ

Χάρης Θεοδωρίδης | CEO

+30 698 9723 644


