
Er det vigtigt for dig, er det vigtigt for os

Levering via PakkeShop
- Personlig betjening

Med mere end 1.750 PakkeShops 

i Danmark er vi altid tæt på.

Når dine kunder afgiver en ordre 

i din webshop, kan du lade dem 

vælge, hvilken PakkeShop de øn-

sker. Vi henter pakken hos dig og 

bringer den til den valgte Pakke-

Shop allerede dagen efter.

Afhentes pakken ikke inden 10 

hverdage, returnerer vi den til 

dig.

Fordele for dig som afsender

−	 Fleksibel	leveringsform.

−	 Adgang	til	kunder,	der	ikke	er	

hjemme i dagtimerne.

−	 Kortere	leveringstid	-	pakken	

kan afhentes samme dag, den 

leveres i GLS PakkeShop.

Fordele for modtager

−	 Bestemmer	selv,	hvor	og	

hvornår pakken skal afhentes.

−	 Personlig	betjening.

−	 Lange	åbningstider.

−	 Advisering	pr.	mail/sms.

Integration i din webshop

Når din kunde afgiver en ordre 

i din webshop, skal de kunne 

vælge, hvilken PakkeShop de vil 

afhente pakken i. Til det formål 

har	vi	udviklet	ShopFinder.

ShopFinder	viser	nærmeste	

PakkeShops i forhold til den 

indtastede adresse.

ShopFinder	kan	implementeres	

i	din	webshop	på	flere	måder,	

f.eks.:

−	 Du	implementerer	selv	Shop	

	 Finder.	

−	 Du	kan	købe	en	færdig		 	

 løsning ved Webshipr.com

−	 Du	benytter	et	færdigt	modul		

	 fra	WWI	A/S	til	ca.	DKK	2.500,-

−	 Din	webshop	er	hosted	af	en		

	 udbyder,	der	understøtter		 	

	 ShopDeliveryService,	fx:	

−	 DanDomain,	Golden	Planet,

	 MCB,	Magentohotel.dk,		 	

	 Mediastyle.dk,	PrestaShop,		

 ScanNet, ScanCommerce,   

 SmartSend

Udskrift af labels

Der	skal	genereres	en	ordrefil	

med pakkelablen direkte fra din 

webshop/ERP-system.

Udskrift med vores software:

−	 YourGLS

Webbaseret printprogram, hvor 

ordren tastes manuelt.

−	 Web API

Implementeres eller bruges til 

egen løsning

−	 InterLine 

Printprogram installeres på din 

server. Med mulighed for direkte 

print	fra	ordrefil.

−	 UniBox 

En	GLS	server,	der	sender	label	til	

din	printer	ud	fra	ordrefil.	

Udskrift med andet software:

−	 Consignor	tilbyder	opbygning	

af individuel printløsning.

−	 ScanNet,	ScanCommerce	og	

WWI	tilbyder	integreret	webshop	

og printprogram.

−	 Shipmondo	tilbyder	label-

sprint til kendte webshops.

Track & Trace

Vi	tilbyder	mulighed	for	direkte	

link til Track & Trace. Det giver 

din kunde mulighed for at følge 

pakken helt frem til levering. 

Du kan se dokumentationen her.

Hvis	du	ønsker	at	se	systemet,	

kan vi fremsende liste med refer-

encekunder.

ShopDeliveryService

Maks.	vægt	20	kg

Maks.	længde	200	cm

Maks. længde + omkreds 300 cm

I øvrigt henviser vi til vores  

Generelle	Betingelser

Har du brug for hjælp?

Kontakt	T	Customer	Support	på	76	33	12	35	eller	it@gls-denmark.com.

http://gls.dk/information/Folder/GLS%20T&T%20by%20URL%20V01.06%2012-08-2013%20EN.pdf

