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Η QUALCO παρέχει προηγμένες
λύσεις & υπηρεσίες fintech
(Financial Technology).
Αποστολή μας είναι να
ανταποκρινόμαστε στις
προκλήσεις μέσω της παροχής
προηγμένων τεχνολογικών
λύσεων.

360° Λύσεις
Καλύπτοντας όλα τα στάδια,
βοηθάμε στην αξιοποίηση
τεχνολογιών αιχμής στο
μέγιστο βαθμό

Περισσότερα από 20 χρόνια
εμπειρίας
Για περισσότερα από 20 χρόνια
ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες
λήψης αποφάσεων, ανάλυσης
και διαχείρισης κορυφαίων
Χρηματοοικονομικών
Οργανισμών διεθνώς

Υψηλή Ανάπτυξη

Διεθνές Πελατολόγιο

7 Γραφεία Παγκοσμίως

Η QUALCO
δραστηριοποιούμενη στον
Fintech κλάδο και στην
υλοποίηση λύσεων Digital
Experience, Micrologistics και IT
Services, σημειώνει
εξαιρετικούς ρυθμούς
ανάπτυξης

Διαθέτουμε εκτενές
πελατολόγιο από τον
Χρηματοοικονομικό κλάδο,
Ασφαλιστικό, Ενέργειας,
Τηλεπικοινωνιών, το
Λιανεμπόριο και Επιχειρήσεις
Κοινής Ωφέλειας. Εξυπηρετούμε
πάνω από 90 πελάτες σε
περισσότερες από 35 χώρες

Business development κέντρο
στο Ηνωμένο Βασίλειο, Κέντρο
Υλοποιήσεων στην Ελλάδα και
γραφεία σε Γαλλία, Κύπρο,
ΗΑΕ, Ιταλία και Ισπανία

ΛΥΣΕΙΣ & ΠΡΟΙΟΝΤΑ
NPL &
RECEIVABLES

CREDIT
MANAGEMENT
SOLUTIONS

DIGITAL
EXPERIENCE (DX)
SOLUTIONS

MICROLOGISTICS

IT SERVICES

Cyber security Services
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Η Ελληνική Αγορά Ταχυμεταφορών - Επισκόπηση

Χαρακτηριστικά Αγοράς

Προκλήσεις για την ελληνική
αγορά ταχυμεταφορών



Βελτίωση επιδόσεων σε Ταχύτητα & Αξιοπιστία



Aκριβέστερη πρόβλεψη Λειτουργικού Κόστους



Αυτοματοποίηση σε όλες τις λειτουργίες της αλυσίδας αξίας



Μείωση καθυστερήσεων, βελτίωση εξυπηρέτησης πελάτη
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Βασικοί λόγοι αποτυχίας παραδόσεων


Ελλιπή στοιχεία διεύθυνσης παράδοσης
«συχνά οι αποτυχημένες προσπάθειες παράδοσης οφείλονται σε ελλιπή στοιχεία διεύθυνσης ή
λανθασμένα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, email), λάθος ταχυδρομικό κώδικα, αδυναμία
πρόσβασης στο χώρο (λόγω έλλειψης διευκρινίσεων), ή μη παρουσία πελάτη στο χώρο κατά την
ώρα παράδοσης»

 Η έλλειψη συστήματος που να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ εταιρίας courier και
παραλήπτη αποστολής σχετικά με τα timeslots που εξυπηρετούν, πότε χρειάζεται αυτοπρόσωπη
παραλαβή, αλλαγές στη διαθεσιμότητα/ διεύθυνση παράδοσης κλπ.
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Η ευκαιρία του Last-mile!

•

Το last mile αποτελεί ευκαιρία για την ελληνική αγορά καθώς οι πελάτες, οι οποίοι έχουν ήδη δείξει
αλλαγή στις αγοραστικές τους συνήθειες, ζητούν πελατοκεντρικές υπηρεσίες και καινοτομίες, όπως:
•

Premium delivery services

•

Smart lockers

•

Συνέργειες μεταξύ couriers Λιανεμπορίου

•

Μόνο οι «παίκτες» που διαθέτουν όλα τα χαρακτηριστικά – κάλυψη δικτύου, όγκους αποστολών με
διαδραστικά και ευέλικτα συστήματα διαχείρισης παραδόσεων (delivery management systems) – θα
επικρατήσουν.

•

Θετικές προοπτικές λόγω επενδύσεων και περιθωρίων ανάπτυξης των out-of-home operations
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Παρουσίαση Λύσης

Χαρακτηριστικά, Δυνατότητες,
Πλεονεκτήματα

Βασικά πλεονεκτήματα Deliverd

Είναι ένα end-to-end πρόγραμμα το οποίο:
• Υποστηρίζει όλες τις εργασίες & λογιστικές

διαδικασίες οποιασδήποτε εταιρείας
ταχυμεταφορών,
• Διαχειρίζεται όλο το δίκτυο σταθμών διαλογής,

παράδοσης και τρίτες εταιρείες,
• Παρέχει δυνατότητα εύκολης διασύνδεσης e-

shops για τη δημιουργία & παρακολούθηση
παραγγελιών online,
• Βελτιστοποιεί την επικοινωνία με πελάτες και

παραλήπτες.

Διαδρομή αποστολής

Σταθμός
Παραλαβής

Web shipping
Web API

Μια εντολή παραλαβής
δημιουργείται μέσω
Web Shipping ή WebAPI

Η παραλαβή εκτελείται
μέσω κινητής
συσκευής

Παραλαβή

Deliverd

Η παραγγελία
επικοινωνείται στο σταθμό
παραλαβής και ανατίθεται
σε διανομέα

Transit
HUB
Deliverd PDA

Οι αποστολές
ταξινομούνται στα
transit hubs, με τη
βοήθεια της εφαρμογής
Deliverd & κινητών
συσκευών

Σταθμός
παράδοσης

Deliverd

Η αποστολή ανατίθεται
σε διανομέα για
παράδοση

Παράδοση

PDA/ mobile phone

Η παράδοση
εκτελείται μέσω
κινητής συσκευής
περιλαμβάνοντας
αποδεικτικό
παράδοσης (proof of
delivery)

Modular Αρχιτεκτονική

Διανομέας 1, 2, …n (PDA/ Tablets)

Διαχείριση Σταθμών
• Ορισμός όλου του δικτύου μεταφοράς στο Deliverd, με στοιχεία όπως:
i. Φυσικές τοποθεσίες

ii. Διευθύνσεις, υπεύθυνους επικοινωνίας και τραπ. λογαριασμούς
iii.Περιοχές κάλυψης
iv. Προσωπικό
v. Παρεχόμενες υπηρεσίες & τιμές
• Ορισμός συνδέσεων (linehaul) και χρόνου μεταφοράς μεταξύ σταθμών,
• Υπολογισμός προμηθειών σταθμού με βάση τον αριθμό αποστολών που

εξυπηρετήθηκαν και τις υπηρεσίες που προσφέρθηκαν,
• Ορισμός εναλλακτικών σημείων παραλαβής/ παράδοσης (PUDO).

Διαχείριση Πελατών
• Καταγραφή όλων των λεπτομερειών του πελάτη, όπως επωνυμία,

διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας και τραπεζικούς λογαριασμούς,
• Δημιουργία web accounts για την online διασύνδεση των e-shops

με την πλατφόρμα Deliverd,
• Δημιουργία πολλαπλών σημείων στον υφιστάμενο λογαριασμό

πελατή, όπου παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης τόσο του
κύριου πελάτη, καθώς και των υπο-κωδικών. Η εικόνα
παρακολούθησης καλύπτει όλες τις περιοχές, από τον όγκο που
διακινείται μέχρι και τα χρηματο-οικονομικά στοιχεία,
• Καθορισμός συγκεκριμένου σταθμού για την εξυπηρέτηση του

πελάτη, ανεξαρτήτως τοποθεσίας του,
• Καθορισμός διαφορετικού τιμοκαταλόγου ανά υπηρεσία, και

διαφοροποίηση του ανά γεωγραφική ζώνη.
• Παραμετροποίηση ειδοποιήσεων προς τους παραλήπτες ανάλογα

με το σκοπό.

Διαχείριση Παραγγελιών
•

Δημιουργία εντολών παραλαβής online μέσω web API, και web shipping, ή
χειροκίνητα μέσω του desktop application,

•

Προγραμματισμός τακτικών παραλαβών με συγκεκριμένη συχνότητα,

•

Υπολογισμός κόστους μεταφοράς και ημερομηνίας παράδοσης με την
καταχώρηση της παραγγελίας,

•

Εκτύπωση vouchers χρησιμοποιώντας προ-τυπωμένο μορφότυπο
(template), με εμφάνιση του λογοτύπου του Πελάτη

Διαχείριση Παραγγελιών

Εύκολη δημιουργία νέας παραγγελίας,
σε μια καρτέλα!
• Λεπτομερής ανάλυση χρέωσης

(επιλογή μεταξύ του Εντολέα, του
Αποστολέα, του Παραλήπτη, Τρίτου ή
αν θα γίνει στην παράδοση σε τρίτο)

Αναζήτηση Παραγγελιών

Εύκολη
αναζήτηση
παραγγελίας,
με πληθώρα
κριτηρίων!
• Ανάθεση για

παραλαβή με
ένα κλικ!

Διακίνηση
• Προγραμματισμός των ημερήσιων δρομολογίων και διανομέων

ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες,
• Δημιουργία φύλλου διανομής ανά διανομέα,
• Παρακολούθηση της εξέλιξης του δρομολογίου κατά τη διάρκεια

της ημέρας,
• Ανάθεση παραλαβών και παραδόσεων σε άλλους σταθμούς

Διαχείριση Παραδόσεων
• Διαχείριση όλων των ενεργειών διαλογής και διακίνησης μέσα στο

σταθμό και στο δίκτυο της εταιρίας, και καταγραφή όλων των κινήσεων,
• Δημιουργία και διαχείριση container για τη δρομολόγηση των αποστολών

σε άλλους σταθμούς ή σε άλλα δίκτυα,
• Καταγραφή της διαδρομής της αποστολής με πλήρες ιστορικό (Track and

trace), το οποίο είναι διαθέσιμο και στους πελάτες μέσω του web api,
• Ενημέρωση της κατάστασης αποστολής που διαχειρίζεται εξωτερικός

συνεργάτης, ακόμη και με τη μεταφόρτωση αρχείου (αν η online
διασύνδεση δεν είναι εφικτή).

Mobile Application
Παραλαβές/ Παραδόσεις
• Λεπτομερής λίστα ανατεθειμένων παραλαβών και παραδόσεων,
• Δυνατότητα ανα-δρομολόγησης παράδοσης σε εναλλακτικό σημείο,

• Καταγραφή αιτιών αποτυχιών και στοιχείων παράδοσης (proof of

delivery),
• Online ενημέρωση της εικόνας αποστολής με το status παράδοσης

Αποθήκη
• Δημιουργία και διαχείριση containers για τη διακίνηση των αποστολών

στο δίκτυο,
• Φόρτωση οχήματος,
• Διαχείριση ειδικών κατηγοριών, όπως επιστροφές στο σταθμό,

φθαρμένων αποστολών κλπ.
Η mobile εφαρμογή είναι διαθέσιμη για οποιαδήποτε android συσκευή
και λειτουργεί ακόμα και όταν η συσκευή βρίσκεται εκτός σήματος!

Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών
• Δυνατότητα αποστολής φόρμας αξιολόγησης στους παραλήπτες με την

ολοκλήρωση της παράδοσης. Η φόρμα μπορεί να περιλαμβάνει
ερωτήσεις αξιολόγησης που αφορούν και στις υπηρεσίες του Πελάτη,
• Δυνατότητα παραμετροποίησης της φόρμας αξιολόγησης ανά Πελάτη,
• Συγκέντρωση και απεικόνιση όλων των δεδομένων σε dashboard, με

ανάλυση ανά σταθμό, Πελάτη ή διανομέα,
• Εξαγωγή των δεδομένων για οποιαδήποτε χρονική περίοδο,
• Μέτρηση ικανοποίησης παραλήπτη μέσω Net Promoter Score (NPS)

Ταμειακή Διαχείριση
• Λεπτομερής ανάλυση των κινήσεων του κάθε διανομέα και κάθε

σταθμού,
• Πλήρης διαχείριση αντικαταβολών από την είσπραξη από τους

παραλήπτες μέχρι την απόδοση στον Πελάτη,
• Αυτόματη δημιουργία τραπεζικών αρχείων για την απόδοση των

αντικαταβολών στους Πελάτες, και ενημέρωσή τους μέσω email.

Διαχείριση Παραστατικών
• Μαζική δημιουργία τιμολογίων προς έγκριση και έκδοση,
• Αυτόματη αποστολή τιμολογίων στους Πελάτες μέσω email,
• Δημιουργία Μοναδικού Κωδικού Πληρωμής ανά Πελάτη (RF

κωδικός) και σύνδεση με το σύστημα πληρωμών DIAS,
• Αυτόματη ενημέρωση της καρτέλας του πελάτη σε κάθε συναλλαγή

(χρέωση/ πίστωση),
• Σύνδεση στο myData για αποστολή των φορολογικών στοιχείων

στην ΑΑΔΕ

Web Shipping
Το web shipping είναι η εφαρμογή που προσφέρει στους πελάτες τις
παρακάτω δυνατότητες:
• Δημιουργία εντολών παραλαβής είτε μέσω του UI είτε μέσω

μεταφόρτωσης αρχείου,
• Εκτύπωση των vouchers,
• Παρακολούθηση των παραδόσεων σε πραγματικό χρόνο,
• Διατήρηση λίστας επαφών με αναλυτικά στοιχεία διευθύνσεων.

Web Shipping

 Εξαιρετικά εύχρηστο web

περιβάλλον υποβολής και
παρακολούθησης παραγγελιών
o Καταχώρηση απαραίτητης

πληροφορίας σε μία καρτέλα
o Επιλογή χρεώσεων, πρόσθετων

υπηρεσιών, τρόπου πληρωμής

Αναφορές
• Εξαγωγή αναφορών βάσει επιλογής από πληθώρα κριτηρίων
• Οι αναφορές καλύπτουν όλες τις περιοχές Πελατών, Αποστολών και

Εκκαθαρίσεων
• Τα κριτήρια επιλογής περιλαμβάνουν χρονική περίοδο, πελάτη, σταθμό,

υπηρεσία, κατάσταση τιμολόγησης κλπ.

ΓΙΑΤΙ QUALCO
Διεθνή Έργα
Είμαστε μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες fintech
Εταιρείες στην Ευρώπη

Έμπιστος Συνεργάτης
Μας εμπιστεύονται μεγάλοι Οργανισμοί, Θεσμικοί
Επενδυτές, Ρυθμιστικές Αρχές, Τράπεζες και Πιστωτικά
Ιδρύματα όλων των τύπων και μεγεθών

Ολοκληρωμένες Προτάσεις
Για περισσότερα από 20 έτη εξυπηρετούμε τις ανάγκες
Ανάλυσης και Λήψης Αποφάσεων για τους Πελάτες μας

Παροχή εξατομικευμένων λύσεων
Ευέλικτοι όροι συνεργασίας με σεβασμό στις ανάγκες σας

Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας
Δημιουργία οικονομιών κλίμακας μέσω τεχνολογιών
αιχμής και υπηρεσιών που προσδίδουν
προστιθέμενη αξία στον πελάτη

Εκτεταμένη Εμπειρία
Αποδεδειγμένη εμπειρία στην εγκατάσταση
λειτουργικών συστημάτων διεθνώς

Έμπειρη ομάδα
Η ομάδα μας με πολυετή εμπειρία στην ελληνική αγορά
αναπτύσσει, εξελίσσει και βελτιώνει διαρκώς τις
τεχνολογικές λύσεις

Αξιοπιστία στην Υποστήριξη
Εμπειρία σε υποστήριξη λύσεων μεγάλης
κλίμακας και διαρκή εξειδικευμένη
υποστήριξη από ομάδα εγκατεστημένη στην
Ελλάδα
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Ευχαριστούμε!

deliverd.tech
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