Fraktjakt - Så mycket mer än bara fraktavtal

Fraktjakt Plus – plus mycket mer

Fraktjakt är ett internetbaserat system som hanterar dina

Fraktjakt Plus är vårt premiummedlemskap där du har

frakter. Du slipper hoppa fram och tillbaka mellan flera

tillgång till bättre fraktpriser och fler funktioner.

olika transportörers bokningssystem. Genom Fraktjakt
bokar du enkelt frakt mot de ledande transportörerna utan

- Ytterligare 15-30% i rabatt på frakt

att behöva förhandla fram egna fraktavtal med varje enskild

- Samlingsfaktura med upp till 30 dagars betalningsvillkor

transportör.

- Föravisering via e-post
- Personliga spårningssidor (egen texter och logga)

Vårt system skapar och skriver ut etiketter, frakthandlingar,

- Enkel orderkoppling (Div. färdiga e-handelsmoduler)

tull-dokument, sändningslistor och skickar automatiskt EDI

- Automatiska fraktval (snabbare och effektivare frakt)

och bokar upphämtning mot de olika transportörerna.

- Paketeringsberäkning (optimalt emballage)

Fraktjakt Start

Eget fraktavtal

Fraktjakt ger dig kontroll över dina fraktkostnader där du

Med tjänsten kan du hantera frakter med dina egna

löpande kan jämföra pris och leveranstider mellan flera

fraktavtal i vårt TA-System, samtidigt som du tar del av

olika frakttjänster och transportörer. Skapa och boka

Fraktjakts övriga fördelar och funktioner som t.ex.

sändningar.

uppföljning och prisjämförelse.

- Förhandlade fraktavtal

- Skapa och skriv ut frakthandlingar

- Jämför pris och leveranstider

- EDI-kommunikation mot dina transportörer

- EDI-överföring till transportören

- Jämför dina olika avtalspriser

- Snabb utskrift av fraktsedlar, tulldokument

- API-koppling (integration)

- Utskrift på laser och etikettskrivare
- Aktuell status för varje sändning
- Bokning av upphämtning

Orderkoppling (API-Integration)

- Enkel returfrakt
En orderkoppling är inget konstigare än en koppling mellan
era egna ordrar och de frakter ni bokar i Fraktjakt. Fraktjakts
orderkoppling minskar risken för fel och sparar er tid
genom att ni slipper underhålla kundregister i flera olika
system. Ni får en betydligt enklare och effektivare
fraktbokning där ni slipper klipp och klistra in
leveransadresser. .

Föravisering via e-post

Jämför pris och leveranstider

När du bokar en frakt, skickas ett mejl per automatik ut till

När du ska boka en frakt skriver du in sändningens vikt och

din kund med en spårningslänk så att er kund kan spåra

storlek. Fraktjakt presenterar sedan de olika frakttjänsterna

sändningen. Dessa mejl kan du anpassa med egna texter och

som fungerar för sändningen du ska göra. På samma sätt

budskap. Visste du t.ex att mejl med paketspårning har en

som när du bokar hotell eller flyg så kan du sortera

mycket högre öppningsfrekvens än vanliga nyhetsbrev där

frakttjänster på pris eller leveranstid och det är alltid du själv

statistiken visar att 80% kastas direkt.

som väljer vem du vill skicka med.

Personlig spårningssida

Samlingsfaktura

Fraktjakt har koll på din frakter och spårar all frakt, era

Genom Fraktjakt kan du få En enda faktura på alla dina

kunder kan följa en försändelse. Du kan anpassa din

frakter och det spelar ingen roll hur många olika

personliga spårningssida med egen logga, text och färger.

transportörer du väljer att boka från genom Fraktjakts

Visste du att en kund ofta spårar sitt paket flera gånger

system. Du kan välja mellan brevfaktura eller PDF-faktura

under resans gång. Det finns med andra ord ytterligare

via mejl. Som Pluskund hos oss så har du till skillnad från

möjligheter att genom din egen sida för paketspårning nå ut

normala 10 dagar möjlighet till 30 dagars betalningsvillkor.

med just ditt budskap och varumärke.
Enkel Returfrakt
Sida med länk för utskrift
Fraktjakt har inbyggt stöd, som förenklar för dig och dina
Vill du låta någon annan skicka en försändelse till dig, där

kunders hantering av returfrakter. När ni godkänt en retur

du står för fraktkostnaden. Då kan du boka en omvänd frakt.

kan ni enkelt skapa en returfrakt av tidigare bokad frakt

Avsändaren får då ett mejl med instruktion samt en länk för

genom ett enda knapptryck. Möjlighet finns också att välja

utskrift av frakthandlingar och ev. bokning av upphämtning.

en helt annan frakttjänst än ursprungsfrakten om ni önskar
det. Fraktjakt aviserar också dig via mejl när din kund
skickat iväg returgodset, du får själv en avisering om att ett

Aktuell status per sändning

paketet är på väg tillbaka till dig.

När du är inloggad i Fraktjakt så kan du se leveransstatus på
varje sändning. Fraktjakt uppdaterar leveransstatus löpande.

Support via telefon, mejl och chat

Under dina inställningar kan du göra många olika
inställningar som att lägga upp egna paketmallar osv.

Med Fraktjakt kundservice får du en hel logistikavdelning

Genom Fraktjakt har du alla fraktsätt i en enkel lösning.

på köpet. Vi driver eventuella frågor och reklamationer åt
dig oberoende av vilken transportör du bokar genom oss.
Använder du dina egna fraktavtal driver du däremot själv
dina frågor, ombokningar och och reklamationer. Beroende
på att det är du själv som förhandlat avtalspriser och villkor
med din transportör.

Automatiska fraktval

Fraktavtal och fraktpriser

Snabba upp din fraktbokning genom att låta vårt system

Att förhandla riktigt bra fraktavtal är svårt. Att förhandla

automatiskt välja frakttjänst och behandla inkommande

fraktavtal med flera olika transportörer är en utmaning.

fraktkopplingar direkt till er kundvagn. Låt sedan Fraktjakt

Genom Fraktjakt kan du kombinera. Du kan använda egna

göra hela jobbet och automatiskt skicka era fraktetiketter

fraktavtal med en eller flera transportörer, samtidigt har du

och övriga fraktdokument direkt till er skrivarserver.

tillgång till många andra transportörers frakttjänster utan att
behöva teckna fraktavtal med varje transportör. Du får alla
dina frakter samlat under ett och samma tak.

Paketeringsberäkning
Med Fraktjakts inbyggda paketeringsberäkningar kan både

Vid bokning på våra fraktavtal

er webbutik och era medarbetare tilldelas rätt
emballagestorlek för frakten direkt. Slipp den monotona

När du bokar på Fraktjakts fraktavtal så är det vår egen

volyminmatningen när fraktens mått beräknats fram

kundservice du ska vända dig till. En enda kontaktväg som

automatiskt.

hjälper dig med dina fraktfrågor oberoende av transportör
du valt att skicka med. Vid bokning på våra fraktavtal så får
du också en enda samlingsfaktura på alla dina frakter istället

Automatiska utskrifter

för en faktura från varje enskild transportör.

Låt Fraktjakt göra jobbet och även automatiskt skicka iväg
alla era fraktetiketter och övriga fraktdokument direkt till er

Vid bokning på dina egna fraktavtal

skrivarserver. Då slipper ni den onödiga handpåläggningen
av att skriva ut dokumenten för hand. Smidigare, snabbare

Använder du egna fraktavtal driver du själv dina fraktfrågor,

och effektivare frakt med automatisering.

ombokningar och eventuella reklamationer mot din
transportör som du har avtal med.

Spårningshistorik
Under din spårningshistorik ser du alla dina spårningar och
du kan lägga till egna kommentarer vid varje sändning.

Tfn: 036-190220
Mejl: info@fraktjakt.se

