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معرفی تیپاکس
شـــرکت تیپاکـــس بـــا ســـابقهای بیـــش از  60ســـال در

صنعـــت لجســـتیک ،بـــا برخـــورداری از گســـتردهترین
شـــبکه جمـــعآوری و توزیـــع بســـته توانســـته اســـت از

گذش ــته تاکن ــون ،در مس ــیر ن ــوآوری و توس ــعه ق ــدم ب ــردارد.

ایـــن شـــرکت بـــه عنـــوان بنیانگـــذار خدمـــات کوریـــر یـــا
همـــان ســـرویس حمـــل درب بـــه درب ،يكـــی از معتبرتريـــن
و توانمندتریـــن ســـازمانهای ارائـــه دهنـــده خدمـــات

حملونقـــل در ايـــران اســـت.

بیش از  1000نمایندگی

بهرهگیری از  2700دستگاه حامل

سنگین و سبک مجهز به سامانه
ناوبری GPS

جابجایی بیش از 150،000

بسته در روز

مجهز به مدرنترین و مکانیزهترین
هاب خاورمیانه (تی هاب)
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پیشگام در ارسال درب به درب

بیــش از  8000نفــر نیــروی
متخصــص و توانمنــد

توانمندیهـــای تیپــاکس
در حوزه فعالیتهای لجستیکی

ارائه خدمات متنوع در حوزههای لجستیکی
آمادهســـازی بســـتهها بـــرای ارســـال بـــه سراســـر کشـــور ،بـــر
اس ــاس مس ــیرهای مش ــخص ،ب ــا هم ــکاری ش ــرکت خواه ــر

«تیهـــاب»

دســـتهبندی و آمادهســـازی ســـریع بســـتهها بـــرای

ارســـال بـــا بهرهگیـــری از  13هـــاب منطقـــهای

پوشـــش گســـترده بـــا برخـــورداری از  1000نمایندگـــی در
سراســـر کشـــور

فروش از طریق نمایندگیها در سراسر کشور
بس ــترهای فـــروش آنالی ــن ب ــه منظ ــور ایج ــاد دسترس ــی
ســـاده مشـــتریان بـــه خدمـــات تیپاکـــس:

 Oوبسایت رسمی تیپاکس
 Oپلتفرم ایتیپاکس برای کسبوکارها
 Oاپلیکیشن مایتیپاکس

پاس ــخگویی مســـتمر از طری ــق س ــامانه رس ــمی خدم ــات

مشـــتریان
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مشتریهای تیپاکس
تیپاکـــس در طـــی ســـالهای فعالیـــت ،خدمـــات خـــود را
در اختی ــار مش ــتریان مختل ــف ق ــرار داده اس ــت .درحال ــت

کلـــی ،میتـــوان مشـــتریان تیپاکـــس را در ســـه دســـته
عم ــده ق ــرار داد:

 Oمشـــتریان حقیقـــی ،افـــرادی کـــه در زمانهـــای مختلـــف و بـــرای
مقاصـــد شـــخصی ،اقـــدام بـــه ارســـال بســـته میکننـــد.
 Oکســـبوکارهای کوچـــک و متوســـط و فعالیـــن حوزههـــای
تجـــارت بـــر بســـتر رســـانههای اجتماعـــی و تجـــارت الکترونیـــک،
کـــه محصـــوالت خـــود را بـــه مناطـــق مختلـــف کشـــور ارســـال

میکننـــد .

 Oکســـب و کارهـــای بـــزرگ ،فعالیـــن تجـــاری کـــه در قالـــب یـــک
قـــرارداد رســـمی بـــا تیپاکـــس  -بـــه عنـــوان بـــازوی لجســـتیکی -
بـــه ارســـال محصـــوالت خـــود میپردازنـــد.
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روش کار با مشتریان قراردادی
مشـــتریان

قـــراردادی

تیپاکـــس،

ســـازمان

یـــا

کســـبوکارهایی هســـتند کـــه بهخاطـــر حجـــم زیـــاد

بســـتههای ارســـالی در مـــاه ،بـــرای دریافـــت خدمـــات

مـــورد نیازشـــان ،نســـبت بـــه عقـــد قـــرارداد اقـــدام
میکننـــد .فرآینـــد عقـــد قـــرارداد بـــا تیپاکـــس بـــه ایـــن
شـــرح اســـت:

 Oارتباط کارشناسان فروش(اکانت آفیسر) با مشتری
 Oثبت مشتری در پنل اکانت آفیسر وتخصیص کد
 Oمذاکره اکانت آفیسر با مشتری برای دریافت نیازها
 Oتهیه پروپوزال ارائه خدمات طبق نیازهای مشتری
 Oتهیه پیشنویس قرارداد بر مبنای پروپوزال
 Oارائه قرارداد به همراه تعرفههای توافقی
 Oامضای قرارداد توسط طرفین
 Oابالغ قرارداد به واحدهای سازمان
 Oشروع همکاری
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خدمات تیپاکس
خدم ــات اصلــی تیپاک ــس ب ــه س ــه دس ــته :س ــرویس درون

شـــهری ،ســـرویس بیـــن شـــهری و ســـرویس بیـــن الملـــل
تقســـیم میشـــود.

سرویس درون شهری
س ــرویس درون ش ــهری ،خدم ــت انتق ــال بس ــته از مب ــدا ب ــه

مقص ــد در ی ــک ش ــهر اس ــت ک ــه بــه ص ــورت درب ب ــه درب
انج ــام میش ــود .س ــرویس درون ش ــهری ش ــامل دو بخ ــش
مج ــزا اس ــت ک ــه مش ــتریان بن ــا ب ــر نی ــاز زمان ــی ،میتوانن ــد

یکــی از ای ــن دو ش ــیوه ارس ــال بس ــته را انتخ ــاب کنن ــد.

 Oســـرویس تحویـــل در همـــان روز ( :)Same Dayدر ایـــن ســـرویس
بس ــتههای مش ــتریان در یــکروز دریاف ــت و تحوی ــل میگ ــردد .ای ــن
ســـرویس در تهـــران توســـط شـــرکت خواهـــر" ،تـــی نکســـت" و بـــا

امضـــای قـــرارداد ارائـــه میشـــود.

 Oســـرویس تحویـــل روز بعـــد ( :)Next Dayدر ایـــن ســـرویس
بســـتههای مشـــتریان در روز اول دریافـــت و در روز بعـــد ،در همـــان
شـــهر توزیـــع و بـــه دســـت گیرنـــده میرســـد.
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سرویس بین شهری
ســـرویس بیـــن شـــهری ،انتقـــال ســـریع بســـتهها از

طریـــق مســـیرهای زمینـــی و هوایـــی اســـت کـــه در کنـــار

ارائـــه خدمـــات درببـــهدرب ،بـــرای فرســـتنده و گیرنـــده
صرفهجویـــی در زمـــان و هزینـــه را بـــه همـــراه دارد.

از طریـــق ثبـــت ســـفارش در یکـــی از بســـترهای فـــروش

آنالیـــن ،ارتبـــاط بـــا نمایندگـــی و یـــا مراجعـــه حضـــوری بـــه
نمایندگیهـــا ،بســـته توســـط تیپاکـــس دریافـــت شـــده

و پـــس از انجـــام مراحـــل ارســـال ،در محـــل گیرنـــده یـــا در
نمایندگــی مقص ــد و ی ــا در الکره ــای هوش ــمند تحوی ــل داده

میشـــود.

اس ــتفاده از ای ــن س ــرویس ب ــرای کلی ــه مش ــتریان حقیق ــی

و حقوقـــی امکانپذیـــر اســـت.
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سرویس بین الملل
تیپاکـــس بـــا همـــکاری شـــرکت خواهـــر« ،تـــی اکســـپرس»
خدمـــات ارســـال بســـته ،اســـناد و مـــدارک ،کارگـــو ،خریـــد
و ارســـال کاال را بـــه سراســـر دنیـــا ،منطبـــق بـــا قوانیـــن

بینالملـــل حملونقـــل ارائـــه میدهـــد .در ایـــن همـــکاری

تیپاک ــس وظیفــهی جمــعآوری و توزی ــع بس ــته در ای ــران را

ب ــه عه ــده دارد و ارس ــال و توزی ــع بس ــته خ ــارج از مرزه ــای
ایـــران بـــه عهـــدهی شـــرکت تیاکســـپرس اســـت.
نکته:
 Oمدت سیر بسته از ایران به سایر کشورها  10 - 7روز کاری
 Oمدت سیر بسته از دیگر کشورها به ایران  15 - 10روز کاری
 Oسرویس اکسپرس (ارسال سریع) مدارک
 Oسرویس ارسال اکونومی (اقتصادی) مدارک
 Oسرویس پس کرایه مدارک
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ثبت و پیگیری شکایات
تیپاکـــس ،بهعنـــوان ســـازمانی مشـــتریمدار ،در راســـتای

جلـــب رضایـــت و رفـــع مشـــکالت مشـــتریان خـــود و بـــا

بهرهگیـــری از ســـامانه ثبـــت و پیگیـــری شـــکایت ،در

کوتاهتریـــن زمـــان ممکـــن نســـبت بـــه رفـــع مشـــکالت
اقـــدام میکنـــد.

مشـــتریان تیپاکـــس میتواننـــد درصـــورت بـــروز هرگونـــه
مشـــکل از طریـــق وب ســـایت تیپاکـــس ()tipaxco.com
و یـــا تمـــاس بـــا شـــماره  021-8457بـــه ایـــن ســـامانه

دسترســـی پیـــدا کـــرده و شـــکایت خـــود را ثبـــت کننـــد.

کارشناس ــان مربوط ــه درخواس ــت آنه ــا را بررس ــی و موض ــوع
را تـــا حصـــول نتیجـــه پیگیـــری خواهنـــد کـــرد.
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بستــه بنــدی
یکـــی از نـــکات مهـــم و ضـــروری در ارســـال بســـتهها،

بهکارگیـــری بســـتهبندی مناســـب اســـت .اســـتفاده از
روشهـــای گوناگـــون بســـتهبندی ،ضمـــن حفـــظ امنیـــت

کاال و ســـامت بســـتهها ،باعـــث میشـــود تـــا طیـــف
گســـتردهای از خدمـــات بـــه مشـــتریان ارائـــه شـــود.

ش ــرکت تیپاک ــس ب ــرای رف ــاه مش ــتریان و افزای ــش ه ــر چ ــه

بیشـــتر کیفیـــت ارســـال ،کارتنهـــا و پاکتهـــای متفاوتـــی

را براســـاس ابعـــاد و وزن مرســـوله ارائـــه میدهـــد .عـــاوه

بـــر ایـــن ،اســـتفاده از لیبلهـــای امنیتـــی بـــرای اطمینـــان
از ســـالم رســـیدن بســـتهها ،اقـــدام دیگـــر تیپاکـــس بـــرای
حفاظـــت از کاالهـــای ارســـالی مشـــتریان اســـت.

اطالعـــات مـــورد نیـــاز در خصـــوص ســـایز و قیمـــت

کارتنهـــا و دیگـــر اقـــام بســـتهبندی ،از طریـــق وبســـایت
تیپاکـــس بـــه آدرس  www.tipaxco.comدر دســـترس
مشـــتریان قـــرار دارد.
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)LTL (Less-than-truckload
لونقـــل بســـتههای حجیـــم و ســـنگین
 ،LTLســـرویس حم 
ویـــژه کسبوکارهاســـت کـــه بـــه صـــورت درب بـــه درب
ارائـــه شـــده و در آن بخشـــی از ظرفیـــت وســـیله نقلیـــه
توســـط فرســـتنده خریـــداری میشـــود.در واقـــع کل فضـــای
وســـیله نقلیـــه در ایـــن روش ،توســـط چنـــد مشـــتری رزرو و
بـــه اشـــتراک گذاشـــته میشـــود.
ایـــن ســـرویس در پاســـخ بـــه نیـــاز مشـــتریانی اســـت
کـــه قصـــد ارســـال محمولههایـــی (دســـته کاالهایـــی) را
دارنـــد کـــه مجمـــوع ســـفارش آنهـــا بیـــش از  100کیلـــو
(جرمـــی یـــا حجمـــی) باشـــد.

مزیتها:
 Oتعهد زمانی مشخص
 Oکاهش هزینههای لجستیکی
 Oامکان تخلیه در چند مقصد
 Oامکان بارگیری در چند مبدا
 Oارسال روزانه در مسیرهای معین
 Oپرداخت اعتباری با امضای قرارداد
 Oعدم بارگیری یا تخلیه در چند مرحله
 Oصرفه جویی در فضای انبارش
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الکر(صندوق) هوشمند
الکـــر ،یـــک صنـــدوق الکترونیکـــی هوشـــمند اســـت کـــه در

مکانه ــای مختل ــف مس ــتقر میش ــودتا پاس ــخگو نیازه ــای
مشـــتریان باشـــد .کارکـــرد اصلـــی ایـــن الکرهـــا ،دریافـــت،
نگهـــداری و تحویـــل بســـتهها اســـت کـــه بهصـــورت 24
ســـاعته ،در دســـترس افـــراد و کســـبوکارها قـــرار دارد.

مشـــتری بـــا رزرو الکـــر در زمـــان و موقعیـــت جغرافیایـــی
دلخـــواه از طریـــق بســـترهای فـــروش خدمـــات تیپاکـــس،
ق ــادر خواه ــد ب ــود ب ــه راحتــی زم ــان و م ــکان تحوی ــل بس ــته

را مدیریـــت کنـــد .بـــا ایـــن امـــکان ،فرســـتنده میتوانـــد
هن ــگام تعیی ــن آدرس یکــی از جایگاهه ــای الک ــر هوش ــمند

را بهعنـــوان مقصـــد انتخـــاب کنـــد ،تـــا گیرنـــده در شـــهر و

مح ــل مش ــخص ش ــده ب ــا مراجع ــه ب ــه صن ــدوق و وارد ک ــردن
اطالعـــات ،بســـته خـــود را بـــردارد.

الکرهـــای هوشـــمند مناســـب ارســـال اســـناد ،مـــدارک و

بســـتهها در یـــک محـــدودهی وزنـــی و ابعـــادی مشـــخص

اســـت .الکـــر هوشـــمند از طریـــق شـــرکت خواهـــر «جابـــار»

تجربـــهای تـــازه در دریافـــت بســـته را بـــرای مشـــتریان بـــه
ارمغـــان آورده اســـت.

مزیتها:
 Oامنیت
 Oراحتی در دریافت بسته
 Oبدون محدودیت زمان (شبانهروزی بودن)
 Oصرفهجویی در فضا ،زمان و هزینه
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خدمات تکمیلی تیپاکس
مـــا در ازای هزینـــهای کـــه دریافـــت میکنیـــم ،تعهـــد،

زمـــان و جابجایـــی را بـــه مشـــتریان خـــود ارائـــه میدهیـــم.
خدم ــات ارس ــال تیپاک ــس از لح ــاظ زمان ــی ،در ب ــازه  1ت ــا 5

روز کاری ،انجـــام میشـــوند .صـــدور شناســـه الکترونیکـــی،

جبـــران خســـارت حداقلـــی ،اعـــام پیامکـــی بـــه فرســـتنده
و گیرنـــده و تخصیـــص بارکـــد از خدماتـــی اســـت کـــه

تیپاکـــس در اختیـــار تمامـــی مشـــتریان خـــود قـــرار

میدهـــد .عـــاوه بـــر ایـــن ،ســـرویسهایی تحـــت عنـــوان
«خدمـــات تکمیلـــی» وجـــود دارنـــد کـــه مشـــتریان برحســـب

نیـــاز و تمایـــل خـــود ،میتواننـــد از آنهـــا اســـتفاده کننـــد.

امکان برآورد قیمت
هزینـــه ارســـال بســـته ،یکـــی از مـــوارد قابـــل توجـــه در
هنـــگام ارســـال آن اســـت .در تیپاکـــس ،هزینـــه ارســـال
لونقـــل ،بســـتهبندی،
هـــر بســـته مجمـــوع هزینـــه حم 

جب ــران خس ــارت و  . . .اس ــت .هزین ــه حم ــل ه ــر بس ــته ،ب ــا

توج ــه ب ــه فاصل ــه می ــان مب ــدأ و مقص ــد و همچنی ــن وزن و
ابعـــادی کـــه دارد ،مشـــخص خواهـــد شـــد.

درصـــورت درخواســـت مشـــتری تعرفـــه جبـــران خســـارت و

همچنیـــن بســـتهبندی و ســـایر خدمـــات نیـــز بـــه هزینـــه
ارســـال ،اضافـــه خواهدشـــد.

بـــرای ایجـــاد ســـهولت امـــکان بـــرآورد هزینـــه و زمـــان
را در وبســـایت تیپاکـــس فراهـــم شـــده اســـت و
مشـــتریان میتواننـــد بـــا مراجعـــه بـــه وبســـایت

تیپاک ــس ( ،)Tipaxco.comقس ــمت ب ــرآورد قیم ــت و زم ــان

حم ــل ،از زم ــان و هزین ــه ارس ــال بس ــته خ ــود مطل ــع ش ــوند.
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روشهای متنوع پرداخت
1.نقدی
2.پسکرایه
نقدی/پســـکرایه :درایـــن روش بـــا اعـــام مشـــتری بخشـــی

از هزینـــه بصـــورت نقـــدی و مابقـــی بصـــورت پســـکرایه

پرداخـــت میشـــود .پرداخـــت نقدی/پســـکرایه از طریـــق
پرداخـــت بـــا کارت اعتبـــاری یـــا لینـــک پرداخـــت پیامـــک

شـــده ،امکانپذیـــر اســـت.

پرداخ ــت در مح ــل ( :)CODخدمتــی اس ــت در راس ــتای نی ــاز

بـــازار ،افـــراد و فروشـــگاهها کـــهدر هنـــگام تحویـــل کاال بـــه

مشـــتری ،وجـــه آن توســـط تیپاکـــس از گیرنـــده دریافـــت
و بـــه حســـاب فرســـتنده واریـــز میشـــود .ارائـــه ایـــن

ســـرویس بـــه حضـــور و دریافـــت بســـته توســـط گیرنـــده

بســـتگی خواهـــد داشـــت و تســـویه حســـاب حداکثـــر تـــا 10
روز کاری انجـــام میشـــود.

پرداخـــت اعتبـــاری :در ایـــن روش کـــه مختـــص بـــه

مش ــتریان ق ــراردادی اس ــت ،آنه ــا میتوانن ــد هزین ــه به ــای
خدمـــات دریافتـــی را ،در قالـــب یـــک قـــرارداد و در مـــدت
مشـــخص ،بـــه تیپاکـــس بپردازنـــد.
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امکان رهگیری بسته
مشـــتریان میتواننـــد بـــا مراجعـــه بـــه وبســـــایت تیپـــــاکس بـــه
آدرس  ،tipaxco.comتمـــاس بـــا ســـامانه  ، 021-8457اپلیکیشـــن

مـــای تیپاکـــس و یـــا پلتفـــرم ای تیپاکـــس از وضعیـــت بســـته خـــود

مطلـــع شـــوند.

مراحل رهگیری:
 Oدریافت بسته از فرستنده
 Oورود بسته به مرکز پردازش مبدا
 Oخروج بسته از مرکز پردازش مبدا
 Oورود بسته به مرکز پردازش مقصد
 Oتحویل بسته به نمایندگی مقصد
 Oبرگشت به نمایندگی شهر مقصد
 Oتحویل بسته به گیرنده
 Oعودت بسته به نمایندگی شهر مبدا
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جبران خسارت
بهمنظـــور جلـــب رضایـــت مشـــتریان و همچنیـــن

حفاظـــت از داراییهـــای آنهـــا ،خدمـــت ویـــژهای تحـــت
عنـــوان جبـــران خســـارت ،در تیپاکـــس درنظـــر گرفتـــه

شـــده اســـت .کـــف و ســـقف مبلـــغ جبـــران خســـارت بـــا

توجـــه بـــه ارزش ثبـــت شـــده بســـته توســـط فرســـتنده،
و بـــر اســـاس مصوبـــه ســـازمان در هـــر ســـال تعییـــن

میشـــود کـــه اطالعـــات دقیقتـــر در ایـــن زمینـــه بـــا

مراجعـــه بـــه وبســـایت تیپاکـــس در دســـترس عمـــوم
قـــراردارد.

در صـــورت بـــروز هرگونـــه خســـارت ،مشـــتری میتوانـــد

شـــکایت خـــود را از طریـــق شـــماره  021 - 8457و یـــا

وبس ــایت تیپاک ــس ،ثب ــت کن ــد .کارشناس ــان تیپاک ــس
پرونـــده را بررســـی کـــرده و درصـــورت وارد بـــودن

شـــکایت ،فراینـــد جبـــران خســـارت مطابـــق بـــا میـــزان
خســـارت و ارزش اظهـــاری بســـته هنـــگام ثبـــت قـــرارداد
انجـــام خواهـــد شـــد.
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نمایندگان تیپاکس
نـــوع خدمترســـانی شـــرکت تیپاکـــس بـــه مشـــتریان

(جمـــعآوری و توزیـــع درب بـــه درب) و همچنیـــن توانایـــی
و تخصـــص بـــاال ،زمینـــه مناســـبی بـــرای گســـترش

کســـبوکارها فراهـــم آورده اســـت .تیپاکـــس در راســـتای

توس ــعه ش ــبکه فعالیته ــای خ ــود و گس ــترش کارآفرین ــی،
ب ــه پذی ــرش نماین ــدگان در سراس ــر کش ــور پرداخت ــه اس ــت.
بهمنظـــور اعطـــای نمایندگـــی ،مجـــوز فعالیـــت بـــا برنـــد

تیپاکـــس بـــه متقاضیـــان اعطـــا میشـــود تـــا بـــه دانـــش

تخصصـــی تیپاکـــس دسترســـی داشـــته باشـــند و بـــه
فعالی ــت جمــعآوری و توزی ــع بس ــته تح ــت ن ــام تیپاک ــس

(فعالیتهـــای لجســـتیکی) در محـــدوده یـــا منطقـــه خاصـــی
بپردازنـــد .تعـــداد نمایندگیهـــای شـــرکت تیپاکـــس تـــا

پای ــان س ــال  1400نزدی ــک ب ــه  1000دفت ــر در سراس ــر کش ــور
بـــوده اســـت.
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نمایندگی استاندارد تهران

نمایندگی که دارای حداقل
 3تیپاکس یار ،یک
کارشناس مسئول ،حداقل
 3خودرو حمل بار به
همراه راننده و محل
استقرار میباشد.

نمایندگی نوع 1

نمایندگی که دارای حداقل
یـــک تیپاکـــس یـــار ،یک
مســـئول،
کارشـــناس
حداقـــل یک خـــودرو حمل
بـــار بـــه همـــراه راننـــده و
محل استقرار میباشد.

کار پوینت

نمایندگی نوع 2

نمایندگـــی کـــه دارای یک
تیپاکس یـــار ،یک خودرو
حمل بار به همـــراه راننده
و محل استقرار میباشد.

اکسس پوینت

نمایندگـــی کـــه دارای یک
تیپاکس یـــار ،یک خودرو
حمل بار به همـــراه راننده
و محل استقرار میباشد.

سرویس پوینت
نمایندگـــی کـــه مدیـــر
نمایندگی دارای تیپاکس
یار و یک خـــودروی حمل
بار میباشد.

نمایندگـــی کـــه مدیـــر
نمایندگی دارای یک محل
استقرار میباشد.

ساعت کاری نمایندگیها
ســـاعت کاری اســـتاندارد نمایندگیهـــای تیپاکـــس بـــه
شـــرح زیـــر اســـت:

 Oشنبه تا چهارشنبه ،از ساعت  8صبح الی 18
 Oپنجشنبهها از ساعت  9صبح الی 13

ب ــه اس ــتثنای ش ــهرهایی ک ــه ب ــه جه ــت ش ــرایط اقلیم ــی
و فرهنگــی ،س ــاعت کاری متفاوتــی خواهن ــد داش ــت.

ساعت کاری سنتر پوینتها و اکسس پوینتها
ســـاعت کار ســـنتر پوینتهـــا و اکســـس پوینتهـــا،

تابـــع ســـاعت کاری مراکـــزی هســـتند کـــه در آن واقـــع
شـــد هاند.

ساعت کاری کارپوینتها
ســـاعات کاری کار پوینـــت تابـــع همـــان ســـاعت کاری

نما یند گیها ا ســـت .
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اپلیکیشن مایتیپاکس
مایتیپاکـــس ،اپلیکیشـــن ثبـــت ســـفارش تیپاکـــس بـــر
بســـتر وب و تلفـــن همـــراه اســـت کـــه پـــس از نصـــب،
همـــه خدمـــات ثبـــت ســـفارش ،پیگیـــری و انجـــام

عملیـــات ارســـال تـــا دریافـــت یـــک بســـته را پشـــتیبانی

میکنـــد .مـــای تیپاکـــس گزینـــه مناســـبی بـــرای همـــه

مشـــتریانی اســـت کـــه دارای ســـفارشهایی بـــا حجـــم

محـــدود هســـتند.

مزیتها:
 Oدر دسترس بودن
 Oرهگیری آنالین
 Oثبت سفارش در تمام ساعات شبانهروز
 Oمدیریت سفارشها
 Oبرآورد قیمت
 Oبرآورد زمان ارسال
 Oپشتیبانی
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پلتفرم ایتیپاکس
پلتفـــرم  e-tipaxخدمتـــی نویـــن بـــا تمرکـــز در حـــوزه
تجـــارت الکترونیـــک اســـت کـــه در بســـتر وب ،بـــه

ارائـــه خدمـــات بـــه کســـب و کارهـــا میپـــردازد و
دسترســـی بـــه لجســـتیک هوشـــمند را بـــرای تمـــام
کســـب و کارهـــا ممکـــن میکنـــد e-tipax .بهعنـــوان

پلتفرمـــی

بـــرای

مدیریـــت

سفارشـــات

میتوانـــد

اصلیتریـــن فعالیتهـــای حملونقـــل ماننـــد ثبـــت
ســـفارش ،جمـــعآوری درب بـــه درب ،ارســـال ،رهگیـــری و

گزارشگی ــری را ب ــه ش ــکلی س ــاده و م ــدرن ،عرض ــه کن ــد.

تیپاکـــس همـــواره خـــود را توانمندســـاز کســـب و کارهـــا

در بح ــث لجس ــتیک و حم ــل و نق ــل میدان ــد و در ت ــاش
اســـت بـــا ارائـــه خدمـــات متنـــوع ،نیازهـــای مختلـــف

مشـــتریان خـــود را برطـــرف ســـازد .کســـب و کارهـــای

مختلـــف بـــا اســـتفاده از راهـــکار لجســـتیکی تیپاکـــس

میتواننـــد بـــه مدیریـــت ســـفارشهای خـــود پرداختـــه و

در صـــورت نیـــاز API ،دریافـــت کننـــد.
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ای تیپاکـــس بـــه عنـــوان راهـــکاری بـــرای مدیریـــت
ســـفارشهای لجســـتیکی ،امکانـــات متعـــددی را در
اختیـــار کاربـــران خـــود قـــرار میدهـــد .از مهمتریـــن

مزایـــای ای تیپاکـــس میتـــوان بـــه مـــوارد زیـــر اشـــاره
کـــرد:

مزیتها:
 Oبرآورد هزینه و ارزیابی سرویس
 Oرهگیری بسته
 Oمدیریت سفارشها
 Oمدیریت آدرسها
 Oمدیریت تخصیص
 Oمدیریت سرویسها
 Oمدیریت کاربران
 Oمدیریت بستهها
 Oسیستم تیکتینگ
 Oمدیریت مالی و عملیاتی
 Oمدیریت اطالعات پایه
 Oمدیریت پروفایلهای کسبوکار
 Oماژول پشتیبانی و هلپ دسک
 Oارائه API
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ممنوعات ارسال
هـــر ســـازمانی نیازمنـــد قوانیـــن و مقرراتـــی اســـت کـــه

ســـطح پاســـخگویی و مســـئولیت آن را مشـــخص کنـــد.
بـــه همیـــن منظـــور ،تیپاکـــس نیـــز ســـعی داشـــته بـــا
وضـــع قوانیـــن مشـــخص بـــرای فعالیتهـــای خـــود ،حـــوزه

تعهداتـــش را در قبـــال بســـتههای مشـــتریان مشـــخص
کنـــد.

ایـــن قوانیـــن ،بـــا توجـــه بـــه موضوعـــات تخصصـــی حـــوزه
لجســـتیک ،ممنوعـــات حمـــل بـــار هوایـــی و بینالملـــل و

ممنوعـــات پســـتی و گمرکـــی ،تدویـــن شـــده و بـــا عنـــوان
«لیس ــت ممنوع ــات تیپاک ــس» از طری ــق وبس ــایت رس ــمی

تیپاکـــس ( )tipaxco.comدر دســـترس عمـــوم قـــرار دارد.
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برخی از مشتریان قراردادی تیپاکس
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