מדריך לשימוש בשירות" -איתור ומעקב משלוח"
אודות השירות:
חברת צ'יטה מתכבדת להשיק שירות חדש למעקב מהיר אחר משלוחים .השירות נועד בעיקרו ללקוחות הקצה הממתינים
לקבלת משלוח מכם ,לקוחות צ'יטה.
חוברת הדרכה והדגמה זו נועדה לכם כאמור ,לקוחות צ'יטה ,על-מנת שתוכלו ליידע את לקוחותיכם בדבר השימוש בשירות
זה .השימוש בשירות החדש יסייע לכם להעניק שירות טוב יותר ללקוחותיכם ,ויקל עליכם בהתמודדות עם לקוחות
המעוניינים לדעת אודות מצב ומועד אספקתו של המשלוח הנשלח אליהם.
מעתה ,כשאתם שולחים ללקוחותיכם דבר מה עם צ'יטה ,אנא דאגו ליידע אותם בדבר שירות זה ,וציידו אותם עם ביצוע
ההזמנה בפרטים הדרושים לשם השימוש בשירות )יפורטו בהמשך(.
מקרא סימנים:
◘ דוגמא -המחשה בתמונה.
♥ הערה -הערה לתשומת לבכם לצורך שימוש יעיל ונכון בשירות.
! הבהרה חשובה -הבהרת דבר חשוב והכרחי לשם שימוש בשירות.
תוכן העניינים:
 1.0הכניסה לממשק" -איתור ומעקב משלוח"
 1.1כניסה דרך אתר צ'יטה.
 1.2כניסה באמצעות הזנת כתובת.
 2.0השימוש בממשק
 2.1הסבר על הזנת פרטים.
2.1.1

קוד ספק.

2.1.2

תעודת ספק  ,1תעודת ספק  ,2ומספק משלוח.

 3.0מקרא פרטי המשלוח ומצב אספקתו
 3.1פרטי המשלוח המוצגים.
 3.2מקרא מצב המשלוח ומועד אספקתו.
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 1.0הכניסה לממשק" -איתור ומעקב משלוח":
 1.1כניסה דרך אתר צ'יטה:
בדף הבית יש ללחוץ על" -איתור ומעקב משלוח"
◘ דוגמא-

 1.2כניסה באמצעות הזנת כתובת:
בשורת הכתובת יש להזין את הכתובת הבאה ,וללחוץ על מקש ) Enterאינטר(80.179.211.109/run_public :
◘ דוגמא-
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 2.0השימוש בממשק:
 2.1הסבר על הזנת הפרטים:
 2.1.1קוד ספק :קוד הספק הינו מספר הלקוח שלכם בחברת צ'יטה .מספר הלקוח מכיל בין  2-5ספרות.
! לא ניתן לברר אודות המשלוח ללא הזנת קוד הלקוח .אל תשכחו לצייד בו את לקוחכם.
 2.1.2תעודת ספק  ,1תעודת ספק  ,2ומספר משלוח :לאחר שהוזן קוד הספק ,יש להזין את אחד מאלו-
תעודת ספק  ,1אשר הינה האסמכתא של המשלוח .תעודת ספק  ,2אשר הינה האסמכתא השנייה של המשלוח .מספר
המשלוח ,אשר הינו מספר המשלוח בצ'יטה.
♥ אסמכתת משלוח רלוונטית רק בהנחה והזנתם מספר אסמכתא במשלוח .אם אינכם נוהגים להזין מספר אסמכת במשלוח,
ציידו את לקוחכם במספר המשלוח.
! לא ניתן לברר אודות המשלוח ללא הזנת אחד מהחלופות לעיל )בתוספת קוד הספק( .אל תשכחו לצייד בו את לקוחכם.
◘ דוגמאות-
להלן דוגמא לחיפוש ע"פ מספר
משלוח:

להלן דוגמא לחיפוש ע"פ
אסמכתת משלוח )חלופה זו
רלוונטית רק במידה והזנתם
מספר אסמכתא שנייה במשלוח(:

להלן דוגמא לחיפוש ע"פ
אסמכתת משלוח )חלופה זו
רלוונטית רק במידה והזנתם
מספר אסמכתא במשלוח(:

! כפי ששמתם לב ,בכל החלופות לא ניתן לברר אודות המשלוח ללא הזנת קוד הלקוח )שהוא מספר הלקוח שלכם בחברת
צ'יטה( .אל תשכחו לצייד בו את לקוחכם!
! במקרה של שגיאה בהזנת אחד הנתונים ,המערכת תיתן התראה בכיתוב אדום ,ותסביר את מהות השגיאה.
בסיום הזנת הפרטים ,יש ללחוץ על "המשך".
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 3.0מקרא פרטי המשלוח ומצב אספקתו:
 3.1פרטי המשלוח המוצגים:
המערכת תציג את פרטי המשלוח הבאים :א .מספר המשלוח .ב .שם הנמען .ג .כתובתו )כתובת היעד(.
♥ בשדה הכתובות מופיעות בסוגריים הערות היעד שרשמתם במשלוח.
◘ דוגמא-

 3.2מקרא מצב המשלוח ומועד אספקתו:
המערכת עוקבת ונותנת מידע בזמן אמת אודות שלב ביצועו העדכני של המשלוח .כמו כן ,מופיעה היסטוריית שלבי הביצוע
הקודמים של המשלוח.
שלבי ביצועו של המשלוח מופיעים בטבלה אשר מיקומה הוא מתחת לפרטי המשלוח )את הטבלה יש לקרא מלמטה ללמעלה(.
שלבי הביצוע מתעדכנים כל העת .שלב הביצוע העדכני מתווסף באמצעות שורה עליונה בטבלה ,ולכן השדה העליון האחרון
בטבלה מציג את שלב הביצוע העדכני של המשלוח נכון לרגע הבדיקה.
◘ דוגמאות-
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לאחר שהמשלוח נמסר ללקוח,
והלקוח יבדוק שוב אודות המשלוח,
יתווסף שדה בטבלת המעקב ובו
יהיה כתוב" -סופק".
השדה הקודם של מועד האספה לא
נמחק ,אלא מוצג למטה כמעין
"היסטוריית ביצוע".

כאשר המשלוח יהיה בדרכו ללקוח,
והלקוח יבדוק את מצב אספקתו של
המשלוח ,יופיע שדה בטבלת
המעקב ובו יהיה כתוב" -אספקה
עד ) 18משוער(".
היות וזהו השדה העליון בטבלה
בעת הבדיקה ,זהו המצב העדכני
של המשלוח נכון לרגע הבדיקה.

! מספר דקות לאחר שהמשלוח סופק ,תמה פעולתה של מערכת המעקב באותו משלוח ,ולקוח הקצה לא יוכל לראות עוד
פרטים אודות אותו משלוח .אתם כמובן תוכלו כל העת לראות את המשלוח והיסטוריית ביצועו ב" -הזמנה ומעקב
שליחויות".
שימוש יעיל ומועיל!
©
כל הזכויות שמורות לחברת צ'יטה שליחויות בע"מ.
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