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Automatizace expedice pro výrobní, velkoobchodní firmy a e-shopy

Automatické odesílání dat o balících, paletách a dopisech dopravcům přímo ze systému HELIOS

Co přineslo řešení našim klientům?



Integrace v Helios iNuvio

V roce 2021 jsme v systému HELIOS pomohli odeslat více než 3,3 milionů balíků, palet a dopisů



Seznam dopravců

Podrobný přehled služeb dopravců: https://export.balikobot.cz/HELIOS-iNuvio.xlsx

https://export.balikobot.cz/HELIOS-iNuvio.xlsx


ÚSPORA ČASU

spojená s expedicí

AUTOMATICKÁ KONTROLA

adresních údajů

TISK ŠTÍTKŮ

přímo z rozhraní klienta

UZAVÍRÁNÍ

denních dávek

SLEDOVÁNÍ ZÁSILEK

z administrace klienta

ZLEPŠENÍ MARKETINGU

a doručitelnosti díky Track statusu

SNÍŽENÍ NÁKLADŮ

na pracovníky expedice

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

ke kontrole při předávání dopravci

PŘÍMÝ PŘENOS DAT

k dopravci pomocí API napojení



V případě problémů jsme Vám osobně k dispozici
To nejvíce oceňují naši klienti a je pro ně naprosto zásadní pro denní provoz

• Poskytujeme našim klientům technickou podporu na telefonu / e-mailu

• Pomáháme řešit denní běžné problémy s logistikou a rychle zjistit zdroj možných 

problémů při datových přenosech v systémech dopravců

• Pomáháme řešit klientům kritické sezónní či jiné tržní turbulence

• V přípravě stránka s přehledem dostupností služeb

• Udržujeme přehled v zásilkách, které jsou již v přepravě



Reakce na změny v systémech dopravců

Údržba

• Každoroční obnova bezpečnostního certifikátu u České pošty

• Včasná výměna číselné řady

• Design štítku dle specifikace dopravce

• Aktualizace služeb

• Aktualizace výdejních míst

• Řešení (i úplného) výpadku dopravce

• Reagujeme flexibilně a preventivně na trend trhu a časté 

změny v systémech a službách dopravců

• Tím snižujeme klientům nutnost investovat v budoucnu do 

ad-hoc nevyhnutelných úprav napojení  

• Změny nepřenášíme na zákazníka



Kontakty

Pavel Kročák

pavel.krocak@balikobot.cz
(+420) 777 085 018

www.balikobot.cz

Jolana Vávrová

jolana.vavrova@pchelp.cz
(+420) 603 558 752

www.pchelp.cz
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