ZÁKAZNÍCKE RIEŠENIA - INFORMÁCIE

KN Login

VIAC AKO LEN MONITORING
S poslednou verziou webového informačného systému KN Login nastavila
spoločnosť Kuehne + Nagel najvyššie štandardy pre svoje odvetvie,
poskytujúc autorizovaný prístup k dôležitým informáciám týkajúcich sa
prepravy zásielok či automatického monitorovania. Okrem toho je
KN Login nástrojom používaným na integráciu informácií, štatistiky a
reporting naprieč rôznymi typmi prepravy.
Je rýchly a jednoduchý na používanie, bez potreby dodatočnej softvérovej
inštalácie. Bezpečné a ľahko ovládateľné užívateľské prostredie ponúka
možnosť efektívne riadiť pohyb tovaru a informácií. Všetky nastavenia a
moduly v systéme sú ľahko kombinovateľné, v súlade s individuálnymi
potrebami užívateľa, zákazníka či priemyselného odvetvia.
KLÍČOVÉ VLASTNOSTI
Viditelnosť
• Dostupnosť informácií a dokumentácie o zásielkach v reálnom čase.
• Funkcia vyhľadávania dôležitých informácií o Vašich objednávkach či
zásielkách naprieč rôznymi typmi prepravy na základe Vami zadaných
kritérií ako sú napríklad dátum, produkt a čísla faktúr.
Správa informácií
• Sumarizácia a prehľady tranzitných zásielok vrátane prehľadu
očakávaných odchodov a príchodov (KN Login Dashboard).
• Individualizované reporty a analýzy vhodné pre optimalizáciu Vašich
logistických procesov (KN Login Data Extract).

Systémová integrácia
• Rýchle a efektívne online objednávanie prepráv (KN Login Booking).
• Prostriedok na obojstrannú výmenu informácií medzi Vami a
Kuehne + Nagel (KN Notepad).
Monitoring
• Výnimočný monitorovací nástroj dohliadajúci na Vaše dodávateľskoodberateľské a logistické procesy a stav plnenia objednávok.
• Nástroj na správu udalostí zaznamenávajúci priebeh progresu
zásielok a proaktívnu notifikáciu všetkým zainteresovaným stranám
(napr. notifikácia chýbajúcej dokumentácie).
AKO TO FUNGUJE?
Ľahko a jednoducho. Stačí požiadať o prístup a otvoria sa Vám dvere do
sveta možností. KN Login je dostupný v 7 svetových jazykoch a poskytuje
online podporu, ktorá Vás prevedie cez jednotlivé funkcie systému.
Sledujte pohyb svojich zásielok pohodlne dotykom cez iPhone, iPad alebo
iPod. Kuehne + Nagel KN Login aplikácia je dostupná cez App Store.
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V ÝHODY V YUŽITIA NAŠICH SLUŽIEB
ÆÆ Úspora času: kedykoľvek viete, kde sa nachádza Váš
tovar.
ÆÆ Úspora nákladov: vyhnite sa nákladom spojeným
s oneskoreným obdržaním informácií.
ÆÆ Zameranie: získajte informácie vtedy, keď ich
potrebujete.

ÆÆ Použiteľnosť: efektívne, rýchle, ľahko ovládateľné a
prispôsobivé riešenie.
ÆÆ Pokoj na duši: lokalizujte svoje zásielky prostredníctvom
online vyhľadávania (24/7).
ÆÆ Možnosť zlepšenia rozhodovacích procesov na základe
promptnej notifikácie a proaktívnej správe udalostí.
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