Envio de Remessas Online

Gestão de Envio de Remessas

Soluções Integradas

SUAS REMESSAS COM PROCESSO
RÁPIDO PELO DHL WEB SHIPPING

ONDE ESTIVER, ACESSE O DHL WEB SHIPPING.
DHL Web Shipping é a solução online para o preparo
das remessas internacionais. Permite a impressão do
conhecimento aéreo WB, agendar coletas, armazenar
dados de envios, rastrear as remessas em tempo real e
muito mais – tudo isso direto no seu computador.
Ideal para todas as empresas com acesso à internet. Faça
agora o seu registro usando a sua conta DHL Express.
Com o DHL Web Shipping é muito simples de preparar
os documentos de embarques e possui muitas funções.
Desde o início ao fim, a ferramenta te orienta a realizar
os envios em cada etapa, de uma maneira fácil de usar.

Benefícios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 ão há necessidade de instalar softwares
N
Registro rápido utilizando a conta DHL Express
Navegação online fácil e campos simples de preencher
Oferece muito mais funções
Fornece o tempo de trânsito e as tarifas dos produtos e
serviços disponíveis
Rastreamento completo, com visibilidade em tempo real
É possível importar a agenda de endereços de qualquer
outro aplicativo
Disponibiliza o portfólio completo de nossos produtos
e serviços
Fácil de usar, com opção para selecionar cidade e bairro
de destino
Muitos mais benefícios para clientes DHL Express
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BENEFÍCIOS PARA SEUS NEGÓCIOS.

O QUE É PRECISO PARA COMEÇAR?

Mude a maneira de realizar seus envios, para melhor.

A ferramenta está disponível em nosso site, sem custo
adicional. Não é preciso realizar nenhuma instalação.

• R
 ealizando o registro, a ferramenta te permite às
funções automatizadas de preenchimento, eliminando
erros manuais
• Criar e imprimir as documentações de embarque
• Histórico das remessas realizadas
• Download do histórico das remessas como também a sua
agenda de endereços
• Gerenciamento da agenda de endereços com até 2000
contatos salvos
• Importar os dados da agenda de outros aplicativos no
devido formato (separado por vírgulas e em .csv)
• Notificações por email
• Rastreamento de envios realizados em tempo real
• Agendamento de coletas
• Informações de tempo de trânsito e os horários para
agendar e realizar a coleta

Basta registrar-se com o seu número de conta DHL
Express...e pronto!
Tudo o que você precisa é um computador com acesso a
internet em um dos seguintes navegadores: Internet Explorer®
6.0 ou superior, Firefox® 4.0 ou superior.

Faça o registro com a sua conta DHL Express.
E você ainda pode contar com mais benefícios:

•
•
•
•
•

Faturamento dos envios na sua conta DHL Express
Disponibilidade de uso em 24 horas
Acesso em qualquer lugar do mundo!
Tecnologia de ponta
E muito mais!!!

Simples Assim

• R
 apidamente cria-se e imprime conhecimento aéreos (WB)
• O sistema mostra os campos obrigatórios para o preparo
dos documentos de embarques
• Envio de notificações para qualquer pessoa, seja remetente
ou destinatário
• Rastreamento online
• Agendamento de coletas
• Informações de tempo de trânsito e os horários para
agendar e realizar a coleta

Precisa de mais informações?
Entre em contato com a nossa Central de Atendimento DHL Express ou
Acesse o tutorial em nosso site:
www.dhl.com/ecommerce.

Use agora!
Os usuários para acessar o DHL Web Shipping por meio de sua conta no
MyDHL em www.dhl.com/mydhl.

