Τα στάδια ενημέρωσης κατά την παράδοση
στο e-commerce.
Η ενημέρωση του πελάτη είναι τόσο σημαντική όσο και το προϊόν

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ TELENAVIS
• Έχουμε μακρά ιστορία, ξεκινήσαμε το 2000.
• NavFleet (παρακολούθηση και εποπτεία) από το 2000
• Dispatcher (δρομολόγηση) από το 2002 (η πρώτη εταιρεία
στην Ελλάδα και μια από τις πρώτες παγκοσμίως)
• Ενεργή συμμετοχή σε όλες τις κοινωνικές οργανώσεις για
τα Logistics και την Καινοτομία στην Ελλάδα και την
Ευρώπη
• Έχουμε συνεργαστεί με όλες τις μεγάλες αλυσίδες αλλά
και με πλήθος μικρών και μεσαίων εταιρειών, δήμοι,
περιφέρειες και υπουργεία.
• Διεθνής παρουσία με συνεργασίες σε 12 χώρες.
• Site : www.telenavis.com
• ΙSO 9001 certified
European Innovation Partnership on
Smart Cities and Communities

• ISO 27001 certified

ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΌ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙ

Time and Information for the
Customer
• Τι ζητάει ο πελάτης
• Πως οργανώνουμε την δρομολόγηση
για να καλύψουμε τις απαιτήσεις του

Ο πελάτης είναι αυτός που καθορίζει τις
απαιτήσεις του συστήματος
Άμεση
παράδοση

• Εντός 24 ωρών
• Απαιτεί άμεση διαχείριση της παραγγελίας
• Θέλει άμεση απάντηση - ενημέρωση

Σε συγκεκριμένο
τόπο

• Το σπίτι ή το γραφείο
• Χρειάζεται σωστή διαχείριση της διεύθυνσης

Σε συγκεκριμένο
χρόνο

• Χρονικό παράθυρο που θα το εξυπηρετεί
• Χρειάζεται έλεγχο διαθεσιμότητας του ζεύγους τόπος - χρόνος

Δωρεάν

• Ναι αλλά το κόστος είναι εκεί δεν εξαφανίζεται
• Όμως μπορεί να ελαχιστοποιηθεί με τα κατάλληλα εργαλεία και
την κατάλληλη οργάνωση

Συνεχής ενημέρωση

• Χρειάζονται τουλάχιστον 3 μηνύματα
• Για να σταλούν θα πρέπει να είναι σαφείς οι διαδικασίες και τα
ψηφιακά βήματα τους.

Δυνατότητα Ευελιξίας
και μεταβολών για τον
χρόνο και τον τόπο

• Οι συνθήκες μεταβάλλονται και οι προγραμματισμοί έχουν
πιθανότητες αποτυχίας, από ΟΛΟΥΣ τους παίκτες
• Χρειάζεται η ψηφιακή υποδομή αλλά και η οργανωτική διαχείριση
του απρόσμενου γιατί τελικά δεν είναι και τόσο απίθανο να συμβεί

Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

DISPATCHER
ΓΕΩΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ

•Διασύνδεση με άλλα
συστήματα μέσω API
για συνεχή ροή οι
παραγγελιών προς
δρομολογηση

•Στο Dispatcher
ελέγχεται η
γεωκωδικοποίηση και
ο αρχικός έλεγχος για
την δρομολόγηση.

DISPATCHER ΤΕΛΙΚΑ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
•Ο Δρομολογητής έχει
μια σειρά από
εργαλεία για τον
τελικό καθορισμό της
δρομολόγησης

WFM – ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΕΛΑΤΗΣ

•Ο Οδηγός λαμβάνει
άμεσα το δρομολόγιο
και το εκτελεί.
•Στέλνει πίσω
πληροφορίες για την
εκτέλεση ή τα
προβλήματα

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ - ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΑΙ)
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ – ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΛΠ

•Ο Πελάτης
ενημερώνεται και
βαθμολογεί την
εμπειρία του.

ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
Η ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ
ΕΊΝΑΙ ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ.

•Η
Δρομολόγηση
για την
επόμενη
ημέρα έχει
γίνει και είναι
ήδη
σχεδιασμένη η
παράδοση με
συγκεκριμένο
όχημα – οδηγό
σε
συγκεκριμένο
εκτιμώμενο
χρόνο άφιξης

Η ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ
ΞΕΚΙΝΗΣΕ

• Το δρομολόγιο
ξεκίνησε και η
παραγγελία
έχει φορτωθεί
για παράδοση
Ο εκτιμώμενος
χρόνος έχει
ενημερωθεί
με βάση την
ώρα εκκίνησης

Η ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ ΘΑ
ΦΘΑΣΕΙ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ 30
ΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΜΠΡΕΙΤΕ ΝΑ
ΠΑΡΚΑΚΛΟΥΘΗΣΕΕ ΤΗΝ
ΔΙΑΔΡΟΜΗ

• Αυτόματος
έλεγχος του
δρομολογίου
για τον
υπολογισμό
του χρόνου
άφιξης

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ –
ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ
ΝΑ ΒΡΟΥΜΕ ΆΛΛΗ
ΗΜΕΡΑ

• Εάν ο τελικός
πελάτης για
κάποιο λόγο
δεν μπορεί να
παραλάβει την
συγκεκριμένη
ώρα, του
δίνουμε
εναλλακτικές

ΣΑΣ ΕΥΧΡΙΣΤΟΥΜΕ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΑΣ.

• Ο Πελάτης
ενημερώνεται
και
βαθμολογεί
την εμπειρία
του.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ 1:
Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η δρομολόγηση σε 4 βήματα – Βήμα 1 Εισαγωγή
Step 1 – Jobs

Step 2 – Routes

Step 3 – Dispatch

Step 4 – Route results

Select the jobs you
want to include in
the Dispatcher.

Define the number of
routes, the starting point,
the maximum time and
the maximum number of
jobs for each route.

Select Routing Engine.

See the route results.

Η δρομολόγηση σε 4 βήματα – Βήμα 2 Οχήματα
Step 1 – Jobs

Step 2 – Routes

Step 3 – Dispatch

Step 4 – Route results

Select the jobs you want
to include in the
Dispatcher.

Define the number
of routes, the
starting point, the
maximum time and
the maximum
number of jobs for
each route.

Select Routing Engine.

See the route results.

Η δρομολόγηση σε 4 βήματα – Βήμα 3 Κανόνες
Step 1 – Jobs

Step 2 – Routes

Step 3 – Dispatch

Step 4 – Route results

Select the jobs you want
to include in the
Dispatcher.

Define the number of
routes, the starting point,
the maximum time and
the maximum number of
jobs for each route.

Select Routing
Engine.

See the route results.

Η δρομολόγηση σε 4 βήματα – Βήμα 4 Ολοκλήρωση
Step 1 – Jobs

Step 2 – Routes

Step 3 – Dispatch

Select the jobs you want
to include in the
Dispatcher.

Define the number of
routes, the starting point,
the maximum time and
the maximum number of
jobs for each route.

Select Routing Engine.

Step 4 – Route
results
See the route results.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ 2 :Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Γνωρίζουν άμεσα που θα πάνε, πως θα πάνε, τι θα
πρέπει να κάνουν όταν φθάσουν.

Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΠΕΛΑΤΕΣ
Δημιουργία ενημέρωσης προς τον πελάτη
•

Η παραγγελία έχει δρομολογηθεί με time window

•

Αναχώρησης δρομολογίου με την παραγγελία (η παραγγελία είναι στον
δρόμο και θα την παραλάβετε σήμερα ΧΧ – ΨΨ εκτιμώμενη ώρα άφιξης)

•

Η παραγγελία θα σας παραδοθεί εντός των επόμενων ΧΧ λεπτών.

•

Ενημέρωση για το status παράδοσης (συμπεριλαμβανομένων τυχών
προβλημάτων με φωτογραφίες και υπογραφές)
Η υπηρεσία μπορεί να είναι

•
•

SMS
VIBER

Notifications

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ 3 : Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
Η ομάδα υποστήριξης περιλαμβάνει
3 Εξειδικευμένα στελέχη δρομολόγησης
3 Εξειδικευμένα στελέχη για τηλεματικές συσκευές
4 Ηλεκτρολόγους Οχημάτων
2 Business Analysts
10 Developers
Είμαστε πάντα δίπλα σας με όλους τους τρόπους
Με τον προσωπικό σας βοηθό
• Στο τηλέφωνο σας
• Στον υπολογιστή σας
• Στο γραφείο σας
• Μέσα από το σύστημα αναφοράς προβλήματος

Εάν θέλετε να έρθετε σε επαφή :
Κωνσταντίνος Χανιώτης
Πρόεδρος Telenavis – ILME – ITS Hellas, Μέλος Δ.Σ. ELA

k.haniotis@telenavis.com
Τηλ. 210 81 24 111

