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پیشگام در ارسال درب به درب

مجهز به مدرن ترین و مکانیزه ترین 
هاب خاورمیانه )تی هاب(

 جابجایی بیش از 150،000  
بسته در روز

بهره گیری از 2700 دستگاه حامل 
سنگین و سبک مجهز به سامانه  

GPS ناوبری

بیش از 1000 نمایندگی

نیــروی  نفــر  از 8000  بیــش 
توانمنــد و  متخصــص 

در  ســـال   60 از  بیـــش  ســـابقه ای  بـــا  تیپاکـــس  شـــرکت 
گســـترده ترین  از  برخـــورداری  بـــا  لجســـتیک،  صنعـــت 
از  اســـت  توانســـته  بســـته  توزیـــع  و  شـــبکه جمـــع آوری 
گذشـــته تاکنـــون، در مســـیر نـــوآوری و توســـعه قـــدم بـــردارد. 
ایـــن شـــرکت بـــه عنـــوان بنیان گـــذار خدمـــات کوریـــر یـــا 
همـــان ســـرویس حمـــل درب بـــه درب، يـكــی از معتبرتريـــن 
خدمـــات  دهنـــده  ارائـــه  ســـازمان های  توانمندتریـــن  و 

اســـت. ايـــران  در  حمل ونقـــل 

معرفی تیپاکس
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ارائه خدمات متنوع در حوزه های لجستیکی

آماده ســـازی بســـته ها بـــرای ارســـال بـــه سراســـر کشـــور، بـــر 
اســـاس مســـیرهای مشـــخص، بـــا همـــکاری شـــرکت خواهـــر 

»تی هـــاب«  

بـــرای   بســـته ها  ســـریع  آماده ســـازی  و  دســـته بندی 
منطقـــه ای هـــاب   13 از  بهره گیـــری  بـــا  ارســـال 

ــی در  ــورداری از  1000 نمایندـگ ــا برخـ ــترده بـ ــش گسـ پوشـ
سراســـر کشـــور

فروش از طریق نمایندگی ها در سراسر کشور

بســـترهای فـــروش آنالیـــن بـــه منظـــور ایجـــاد دسترســـی 
ســـاده مشـــتریان بـــه خدمـــات تیپاکـــس:

وبسایت رسمی تیپاکس 	
پلتفرم ای تیپاکس برای کسب وکارها 	
اپلیکیشن مای تیپاکس 	

پاســـخگویی مســـتمر از طریـــق ســـامانه رســـمی خدمـــات 
مشـــتریان 

توانمندی هـــای تیپــاکس
در حوزه فعالیت های لجستیکی
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مشتری های تیپاکس

ــود را  ــات خـ ــال های فعالیـــت، خدمـ تیپاکـــس در طـــی سـ
ـــت  ـــرار داده اســـت. درحال ـــف ق ـــار مشـــتریان مختل در اختی
ــته  ـــه دسـ ــس را در س ــتریان تیپاکـ ــوان مشـ ــی، می تـ کـل

عمـــده قـــرار داد: 

مشـــتریان حقیقـــی، افـــرادی کـــه در زمان هـــای مختلـــف و بـــرای  	
مقاصـــد شـــخصی، اقـــدام بـــه ارســـال بســـته می کننـــد.

حوزه هـــای  	 فعالیـــن  و  متوســـط  و  کوچـــک  کســـب وکارهای 
ــی و تجـــارت الکترونیـــک،  تجـــارت بـــر بســـتر رســـانه های اجتماـع
کـــه محصـــوالت خـــود را بـــه مناطـــق مختلـــف کشـــور ارســـال 

. می کننـــد
کســـب و کارهـــای بـــزرگ، فعالیـــن تجـــاری کـــه در قالـــب یـــک  	

ــازوی لجســـتیکی -  ــوان بـ ــه عنـ ــا تیپاکـــس - بـ ــرارداد رســـمی بـ قـ
بـــه ارســـال محصـــوالت خـــود می پردازنـــد.
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روش کار با مشتریان قراردادی 

یـــا  ســـازمان  تیپاکـــس،  قـــراردادی  مشـــتریان 
زیـــاد  حجـــم  به خاطـــر  کـــه  هســـتند  کســـب و کارهایی 
بـــرای دریافـــت خدمـــات  بســـته های ارســـالی در مـــاه، 
اقـــدام  قـــرارداد  عقـــد  بـــه  نســـبت  نیازشـــان،  مـــورد 
ــن  ــه ایـ ــس بـ ــا تیپاکـ ــرارداد بـ ــد قـ ــد عقـ ــد. فرآینـ می کننـ

اســـت: شـــرح 

ارتباط کارشناسان فروش)اکانت آفیسر( با مشتری 	
ثبت مشتری در پنل اکانت آفیسر وتخصیص کد 	
مذاکره اکانت آفیسر با مشتری برای دریافت نیازها 	
تهیه پروپوزال ارائه خدمات طبق نیازهای مشتری  	
تهیه پیش نویس قرارداد بر مبنای پروپوزال 	
ارائه قرارداد به همراه تعرفه های توافقی 	
امضای قرارداد توسط طرفین 	
ابالغ قرارداد به واحدهای سازمان  	
شروع همکاری 	
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خدمات تیپاکس

خدمـــات اصـلــی تیپاکـــس بـــه ســـه دســـته: ســـرویس درون 
شـــهری، ســـرویس بیـــن شـــهری و ســـرویس بیـــن الملـــل 

تقســـیم می شـــود.

سرویس درون شهری 

ـــه  ـــدا ب ـــال بســـته از مب ســـرویس درون شـــهری، خدمـــت انتق
مقصـــد در یـــک شـــهر اســـت کـــه بـــه  صـــورت درب بـــه درب 
انجـــام می شـــود. ســـرویس درون شـــهری شـــامل دو بخـــش 
ـــد  ـــی، می توانن ـــاز زمان ـــر نی ـــا ب ـــه مشـــتریان بن ـــزا اســـت ک مج

ـــد.  ـــن دو شـــیوه ارســـال بســـته را انتخـــاب کنن یکـــی از ای

ســـرویس تحویـــل در همـــان روز )Same Day(: در ایـــن ســـرویس  	
ـــن  ـــردد. ای ـــل می گ ـــت و تحوی ـــک روز دریاف بســـته های مشـــتریان در ی
ــی نکســـت" و بـــا  ســـرویس در تهـــران توســـط شـــرکت خواهـــر، "ـت

امضـــای قـــرارداد ارائـــه می شـــود.

ســـرویس  	 ایـــن  در   :)Next Day( بعـــد  روز  تحویـــل  ســـرویس 
بســـته های مشـــتریان در روز اول دریافـــت و در روز بعـــد، در همـــان 

شـــهر توزیـــع و بـــه دســـت گیرنـــده می رســـد.
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سرویس بین شهری

از  بســـته ها  ســـریع  انتقـــال  شـــهری،  بیـــن  ســـرویس 
طریـــق مســـیرهای زمینـــی و هوایـــی اســـت کـــه در کنـــار 
بـــرای فرســـتنده و گیرنـــده  ارائـــه خدمـــات درب بـــه درب، 

دارد. همـــراه  بـــه  را  هزینـــه  و  زمـــان  در  صرفه جویـــی 

از طریـــق ثبـــت ســـفارش در یـکــی از بســـترهای فـــروش 
ــه  ــوری بـ ــه حضـ ــا مراجعـ ــی  و یـ ــا نمایندـگ ــاط بـ ــن، ارتبـ آنالیـ
شـــده  دریافـــت  تیپاکـــس  توســـط  بســـته  نمایندگی هـــا، 
و پـــس از انجـــام مراحـــل ارســـال، در محـــل گیرنـــده یـــا در 
ـــل داده  ـــا در الکرهـــای هوشـــمند تحوی نمایندگـــی مقصـــد و ی

می شـــود.

اســـتفاده از ایـــن ســـرویس بـــرای کلیـــه مشـــتریان حقیقـــی 
ــت. ــر اسـ ــی امکان پذیـ و حقوـق
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سرویس بین الملل

ــپرس«  ــی اکسـ ــر، »ـت ــرکت خواهـ ــکاری شـ ــا همـ تیپاکـــس بـ
خدمـــات ارســـال بســـته، اســـناد و مـــدارک، کارگـــو، خریـــد 
و ارســـال کاال را بـــه سراســـر دنیـــا، منطبـــق بـــا قوانیـــن 
بین الملـــل حمل ونقـــل ارائـــه می دهـــد. در ایـــن همـــکاری 
ـــران را  ـــته در ای ـــع بس ـــع آوری و توزی ـــه ی جم تیپاکـــس وظیف
بـــه عهـــده دارد و ارســـال و توزیـــع بســـته خـــارج از مرزهـــای 

ایـــران بـــه عهـــده ی شـــرکت تی اکســـپرس اســـت. 

نکته:

مدت سیر بسته از ایران به سایر کشورها 7 - 10 روز کاری 	
مدت سیر بسته از دیگر کشورها به ایران 10 - 15 روز کاری 	
سرویس اکسپرس )ارسال سریع( مدارک 	
سرویس ارسال اکونومی )اقتصادی( مدارک 	
سرویس پس کرایه مدارک 	
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ثبت و پیگیری شکایات

تیپاکـــس، به عنـــوان ســـازمانی مشـــتری مدار، در راســـتای 
جلـــب رضایـــت  و رفـــع مشـــکالت مشـــتریان خـــود و بـــا 
در  شـــکایت،  پیگیـــری  و  ثبـــت  ســـامانه  از  بهره گیـــری 
مشـــکالت  رفـــع  بـــه  نســـبت  ممکـــن  زمـــان  کوتاه تریـــن 

می کنـــد.  اقـــدام 

مشـــتریان تیپاکـــس می تواننـــد درصـــورت بـــروز هرگونـــه 
 )tipaxco.com( مشـــکل از طریـــق وب ســـایت تیپاکـــس
ســـامانه  ایـــن  بـــه   021-8457 شـــماره  بـــا  تمـــاس  یـــا  و 
دسترســـی پیـــدا کـــرده و شـــکایت خـــود را ثبـــت کننـــد.
ـــا را بررســـی و موضـــوع  کارشناســـان مربوطـــه درخواســـت آنه

را تـــا حصـــول نتیجـــه پیگیـــری خواهنـــد کـــرد. 
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بستــه بنــدی

بســـته ها،  ارســـال  در  ضـــروری  و  مهـــم  نـــکات  از  یـکــی 
از  اســـتفاده  اســـت.  مناســـب  بســـته بندی  به کارگیـــری 
روش هـــای گوناگـــون بســـته بندی، ضمـــن حفـــظ امنیـــت 
طیـــف  تـــا  می شـــود  باعـــث  بســـته ها،  ســـالمت  و  کاال 

شـــود.  ارائـــه  مشـــتریان  بـــه  خدمـــات  از  گســـترده ای 

ـــرای رفـــاه مشـــتریان و افزایـــش هـــر چـــه  شـــرکت تیپاکـــس ب
ــی  بیشـــتر کیفیـــت ارســـال، کارتن هـــا و پاکت هـــای متفاوـت
را براســـاس ابعـــاد و وزن مرســـوله ارائـــه می دهـــد. عـــالوه 
ــان  ــرای اطمینـ ــی بـ ــای امنیـت ــتفاده از لیبل هـ ــن،  اسـ ــر ایـ بـ
ــرای  ــر تیپاکـــس بـ ــدام دیگـ ــته ها، اقـ ــیدن بسـ ــالم رسـ از سـ

حفاظـــت از کاالهـــای ارســـالی مشـــتریان اســـت.

قیمـــت  و  ســـایز  خصـــوص  در  نیـــاز  مـــورد  اطالعـــات 
کارتن هـــا و دیگـــر اقـــالم بســـته بندی، از طریـــق وب ســـایت 
دســـترس  در   www.tipaxco.com آدرس  بـــه  تیپاکـــس 

دارد. قـــرار  مشـــتریان 
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LTL )Less-than-truckload( 

LTL، ســـرویس حمل و نقـــل بســـته های حجیـــم و ســـنگین 
ویـــژه کسب وکارهاســـت کـــه بـــه صـــورت درب بـــه درب 
ارائـــه شـــده و در آن بخشـــی از ظرفیـــت وســـیله نقلیـــه 
ــای  ــع کل فضـ ــود.در واقـ ــداری می شـ ــتنده خریـ ــط فرسـ توسـ
وســـیله نقلیـــه در ایـــن روش، توســـط چنـــد مشـــتری رزرو و 

بـــه اشـــتراک گذاشـــته می شـــود.

اســـت  مشـــتریانی  نیـــاز  بـــه  پاســـخ  در  ســـرویس  ایـــن 
را  ارســـال محموله هایـــی )دســـته کاالهایـــی(  کـــه قصـــد 
دارنـــد کـــه مجمـــوع ســـفارش آنهـــا بیـــش از 100 کیلـــو 

)جرمـــی یـــا حجمـــی( باشـــد. 

مزیت ها:

تعهد زمانی مشخص 	

کاهش هزینه های لجستیکی 	

امکان تخلیه در چند مقصد 	

امکان بارگیری در چند مبدا 	

ارسال روزانه در مسیرهای معین 	

پرداخت اعتباری با امضای قرارداد 	

عدم بارگیری یا تخلیه در چند مرحله  	

صرفه جویی در فضای انبارش 	
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الکر)صندوق( هوشمند

 الکـــر، یـــک صنـــدوق الکترونیـکــی هوشـــمند اســـت کـــه در 
مکان هـــای مختلـــف مســـتقر می شـــودتا پاســـخگو نیازهـــای 
ــی ایـــن الکرهـــا، دریافـــت،  مشـــتریان باشـــد. کارکـــرد اصـل
نگهـــداری و تحویـــل بســـته ها اســـت کـــه به صـــورت 24 

ســـاعته، در دســـترس افـــراد و کســـب وکارها قـــرار دارد.   

مشـــتری بـــا رزرو الکـــر در زمـــان و موقعیـــت جغرافیایـــی 
دلخـــواه از طریـــق بســـترهای فـــروش خدمـــات تیپاکـــس، 
ـــل بســـته  ـــان و مـــکان تحوی ـــه راحتـــی زم ـــود ب ـــادر خواهـــد ب ق
را مدیریـــت کنـــد. بـــا ایـــن امـــکان، فرســـتنده می توانـــد 
هنـــگام تعییـــن آدرس یـکــی از جایگاه هـــای الکـــر هوشـــمند 
ــهر و  ــده در شـ ــا گیرنـ ــد، تـ ــاب کنـ ــد انتخـ ــوان مقصـ را به عنـ
ـــدوق و وارد کـــردن  ـــه صن ـــا مراجعـــه ب محـــل مشـــخص شـــده ب

اطالعـــات، بســـته خـــود را بـــردارد.

و  مـــدارک  اســـناد،  ارســـال  مناســـب  هوشـــمند  الکرهـــای 
بســـته ها در یـــک محـــدوده ی وزنـــی و ابعـــادی مشـــخص 
ــار«  ــر »جابـ ــرکت خواهـ ــق شـ ــمند از طریـ ــر هوشـ ــت. الکـ اسـ
ــه  ــتریان بـ ــرای مشـ ــته را بـ ــت بسـ ــازه در دریافـ ــه ای تـ تجربـ

ارمغـــان آورده اســـت.

مزیت ها:

امنیت 	
راحتی در دریافت بسته 	
بدون محدودیت زمان )شبانه روزی بودن( 	
صرفه جویی در فضا، زمان و هزینه 	
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امکان برآورد قیمت

در  توجـــه  قابـــل  مـــوارد  از  یـکــی  بســـته،  ارســـال  هزینـــه 
هنـــگام ارســـال آن اســـت. در تیپاکـــس، هزینـــه ارســـال 
بســـته بندی،  حمل و نقـــل،  هزینـــه  مجمـــوع  بســـته  هـــر 
جبـــران خســـارت و . . . اســـت. هزینـــه حمـــل هـــر بســـته ، بـــا 
ـــن وزن و  ـــدأ و مقصـــد و همچنی ـــان مب ـــه می ـــه فاصل ـــه ب توج

ابعـــادی کـــه دارد، مشـــخص خواهـــد شـــد. 

درصـــورت درخواســـت مشـــتری تعرفـــه جبـــران خســـارت و 
 همچنیـــن بســـته بندی و ســـایر خدمـــات نیـــز بـــه هزینـــه 

ارســـال، اضافـــه خواهدشـــد. 

زمـــان  و  هزینـــه  بـــرآورد  امـــکان  ســـهولت  ایجـــاد  بـــرای 
و  اســـت  شـــده  فراهـــم  تیپاکـــس  وب ســـایت  در  را 
وب ســـایت  بـــه  مراجعـــه  بـــا  می تواننـــد  مشـــتریان 
ـــان  ـــرآورد قیمـــت و زم تیپاکـــس )Tipaxco.com(، قســـمت ب
ـــع شـــوند. ـــود مطل ـــه ارســـال بســـته خ ـــان و هزین ـــل، از زم حم

تعهـــد،  می کنیـــم،  دریافـــت  کـــه  هزینـــه ای  ازای  در  مـــا 
زمـــان و جابجایـــی را بـــه مشـــتریان خـــود ارائـــه می دهیـــم. 
خدمـــات ارســـال تیپاکـــس از لحـــاظ زمانـــی، در بـــازه 1 تـــا 5 
ــی،  ــه الکترونیـک ــدور شناسـ ــوند. صـ ــام می شـ روز کاری، انجـ
ــی، اعـــالم پیامـکــی بـــه فرســـتنده  جبـــران خســـارت حداقـل
کـــه  اســـت  ــی  خدماـت از  بارکـــد  تخصیـــص  و  گیرنـــده  و 
قـــرار  خـــود  مشـــتریان  تمامـــی  اختیـــار  در  تیپاکـــس 
می دهـــد. عـــالوه بـــر ایـــن، ســـرویس هایی تحـــت عنـــوان 
ــی« وجـــود دارنـــد کـــه مشـــتریان برحســـب  »خدمـــات تکمیـل
ــد. ــتفاده کننـ ــا اسـ ــد از آنهـ ــود، می تواننـ ــل خـ ــاز و تمایـ نیـ

خدمات  تکمیلی تیپاکس
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روش های متنوع پرداخت

نقدی. 1

پسکرایه. 2

نقدی/پســـکرایه: درایـــن روش بـــا اعـــالم مشـــتری بخشـــی 
نقـــدی و مابقـــی بصـــورت پســـکرایه  از هزینـــه بصـــورت 
پرداخـــت می شـــود. پرداخـــت  نقدی/پســـکرایه از طریـــق 
پرداخـــت بـــا کارت اعتبـــاری یـــا لینـــک پرداخـــت پیامـــک 

شـــده، امکانپذیـــر اســـت.

ـــاز  ـــل )COD(: خدمتـــی اســـت در راســـتای نی ـــت در مح پرداخ
ــه  ــل کاال بـ ــگام تحویـ ــه در هنـ ــگاه ها کـ ــراد و فروشـ ــازار، افـ بـ
ــت  ــده دریافـ ـــس از گیرنـ ــط تیپاک ـــه آن توسـ ـــتری، وج مش
ایـــن  ارائـــه  می شـــود.  واریـــز  فرســـتنده  حســـاب  بـــه  و 
ســـرویس بـــه حضـــور و دریافـــت بســـته توســـط گیرنـــده 
بســـتگی خواهـــد داشـــت و تســـویه حســـاب حداکثـــر تـــا 10 

می شـــود.  انجـــام  کاری  روز 

بـــه   مختـــص  کـــه  روش  ایـــن  در  اعتبـــاری:  پرداخـــت 
مشـــتریان قـــراردادی اســـت، آنهـــا می تواننـــد هزینـــه بهـــای 
ــی را، در قالـــب یـــک قـــرارداد و در مـــدت  خدمـــات دریافـت

مشـــخص، بـــه تیپاکـــس بپردازنـــد.
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امکان رهگیری بسته

مشـــتریان می تواننـــد بـــا مراجعـــه بـــه وب ســـــایت تیپـــــاکس بـــه 
اپلیکیشـــن   ، بـــا ســـامانه 021-8457  آدرس tipaxco.com، تمـــاس 
مـــای تیپاکـــس و یـــا پلتفـــرم ای تیپاکـــس از وضعیـــت بســـته خـــود 

ــوند.  ــع شـ مطلـ

مراحل رهگیری:

دریافت بسته از فرستنده 	
ورود بسته به مرکز پردازش مبدا 	
خروج بسته از مرکز پردازش مبدا 	
ورود بسته به مرکز پردازش مقصد 	
تحویل بسته به نمایندگی مقصد 	
برگشت به نمایندگی شهر مقصد 	
تحویل بسته به گیرنده 	
عودت بسته به نمایندگی شهر مبدا 	
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جبران خسارت 

همچنیـــن  و  مشـــتریان  رضایـــت  جلـــب  به منظـــور 
حفاظـــت از دارایی هـــای آنهـــا، خدمـــت ویـــژه ای تحـــت 
عنـــوان جبـــران خســـارت، در تیپاکـــس درنظـــر گرفتـــه 
ــا  ــارت بـ ــران خسـ ــغ جبـ ــقف مبلـ ــف و سـ ــت. کـ ــده اسـ شـ
توجـــه بـــه ارزش ثبـــت شـــده بســـته توســـط فرســـتنده، 
و بـــر اســـاس مصوبـــه ســـازمان در هـــر ســـال تعییـــن 
بـــا  ایـــن زمینـــه  می شـــود کـــه اطالعـــات دقیق تـــر در 
مراجعـــه بـــه وبســـایت تیپاکـــس در دســـترس عمـــوم 

قـــراردارد.

در صـــورت بـــروز هرگونـــه خســـارت، مشـــتری می توانـــد 
شـــکایت خـــود را از طریـــق شـــماره 8457 - 021 و یـــا 
ـــد. کارشناســـان تیپاکـــس  وب ســـایت تیپاکـــس، ثبـــت کن
بـــودن  وارد  درصـــورت  و  کـــرده  بررســـی  را  پرونـــده 
شـــکایت، فراینـــد جبـــران خســـارت مطابـــق بـــا میـــزان 
ــرارداد  ــگام ثبـــت قـ ــته هنـ ــاری بسـ ــارت و ارزش اظهـ خسـ

انجـــام خواهـــد شـــد.
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نمایندگی که دارای حداقل 
3 تیپاکس یار، یک 

کارشناس مسئول، حداقل 
3 خودرو حمل بار به 
همراه راننده و محل 

استقرار می باشد.

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

محل استقرار می باشد.

نمایندـگــی کـــه دارای یک 
تیپاکس یـــار، یک خودرو 
حمل بار به همـــراه راننده 

و محل استقرار می باشد.

نمایندگی استاندارد تهران

نمایندگی نوع 1 

نمایندگی نوع 2 

نمایندـگــی کـــه دارای یک 
تیپاکس یـــار، یک خودرو 
حمل بار به همـــراه راننده 

و محل استقرار می باشد.

مدیـــر  کـــه  نمایندـگــی 
نمایندگی دارای تیپاکس 
یار و یک خـــودروی حمل 

بار می باشد.

مدیـــر  کـــه  نمایندـگــی 
نمایندگی دارای یک محل 

استقرار می باشد.

سرویس پوینت

کار پوینت

اکسس پوینت

مشـــتریان  بـــه  تیپاکـــس  شـــرکت  خدمت رســـانی  نـــوع 
ــی  ــن توانایـ ــه درب( و همچنیـ ــع درب بـ ــع آوری و توزیـ )جمـ
گســـترش  بـــرای  مناســـبی  زمینـــه  بـــاال،  تخصـــص  و 
کســـب وکارها فراهـــم آورده اســـت. تیپاکـــس در راســـتای 
توســـعه شـــبکه فعالیت هـــای خـــود و گســـترش کارآفرینـــی، 
ـــه اســـت.  ـــدگان در سراســـر کشـــور پرداخت ـــرش نماین ـــه پذی ب

برنـــد  بـــا  نمایندـگــی، مجـــوز فعالیـــت  اعطـــای  به منظـــور 
ــش  ــه دانـ ــا بـ ــود تـ ــا می شـ ــان اعطـ ــه متقاضیـ ــس بـ تیپاکـ
بـــه  و  باشـــند  داشـــته  دسترســـی  تیپاکـــس  تخصصـــی 
فعالیـــت جمـــع آوری و توزیـــع بســـته تحـــت نـــام تیپاکـــس 
)فعالیت هـــای لجســـتیکی( در محـــدوده یـــا منطقـــه خاصـــی 
تـــا  تیپاکـــس  شـــرکت  نمایندگی هـــای  تعـــداد  بپردازنـــد. 
ـــر در سراســـر  کشـــور  ـــه 1000 دفت ـــک ب ـــان ســـال 1400 نزدی پای

ــت. ــوده اسـ بـ

نمایندگان تیپاکس
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ساعت کاری نمایندگی ها

ســـاعت کاری اســـتاندارد نمایندگی هـــای تیپاکـــس بـــه 
شـــرح زیـــر اســـت:  

شنبه تا چهارشنبه، از ساعت 8 صبح الی 18  	
پنجشنبه ها از ساعت 9 صبح الی 13 	

ـــه جهـــت شـــرایط اقلیمـــی  ـــه ب ـــه اســـتثنای شـــهرهایی ک ب
ـــد داشـــت. و فرهنگـــی، ســـاعت کاری متفاوتـــی خواهن

ساعت کاری سنتر پوینت ها و اکسس پوینت ها 

پوینت هـــا،  اکســـس   و  پوینت هـــا  ســـنتر  کار  ســـاعت 
تابـــع ســـاعت کاری مراکـــزی هســـتند کـــه در آن واقـــع 

شـــده اند.

ساعت کاری کار پوینت ها

ســـاعات کاری کار پوینـــت تابـــع همـــان ســـاعت کاری 
اســـت. نمایندگی ها
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اپلیکیشن مای تیپاکس

مای تیپاکـــس، اپلیکیشـــن ثبـــت ســـفارش تیپاکـــس بـــر 
ــب،  ـــس از نصـ ـــه پ ــت ک ــراه اسـ ــن همـ ـــتر وب و تلفـ بس
انجـــام  و  پیگیـــری  ســـفارش،  ثبـــت  خدمـــات  همـــه 
ــتیبانی  ــا دریافـــت یـــک بســـته را پشـ ــال تـ عملیـــات ارسـ
ــه  ــرای  همـ ــبی بـ ــه مناسـ ــای تیپاکـــس گزینـ ــد. مـ می کنـ
مشـــتریانی اســـت کـــه دارای ســـفارش هایی بـــا حجـــم 

محـــدود هســـتند.

مزیت ها:

در دسترس بودن 	
رهگیری آنالین 	
ثبت سفارش در تمام ساعات شبانه روز 	
مدیریت سفارش ها 	
برآورد قیمت 	
برآورد زمان ارسال 	
پشتیبانی 	
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پلتفرم ای تیپاکس 

ــی نویـــن بـــا تمرکـــز در حـــوزه  پلتفـــرم  e-tipax  خدمـت
بـــه  وب،  بســـتر  در  کـــه  اســـت  الکترونیـــک  تجـــارت 
و  می پـــردازد  کارهـــا  و  کســـب  بـــه  خدمـــات  ارائـــه 
تمـــام  بـــرای  را  هوشـــمند  لجســـتیک  بـــه  دسترســـی 
به عنـــوان   e-tipax می کنـــد.  ممکـــن  کارهـــا  و  کســـب 
می توانـــد  سفارشـــات  مدیریـــت  بـــرای  پلتفرمـــی 
ثبـــت  ماننـــد  حمل ونقـــل  فعالیت هـــای  اصلی تریـــن 
ــری و  ــال، رهگیـ ــه درب، ارسـ ــع آوری درب بـ ــفارش، جمـ سـ
ـــد. ـــه کن ـــاده و مـــدرن، عرض ـــه شـــکلی س ـــری را ب گزارش گی
تیپاکـــس همـــواره خـــود را توانمندســـاز کســـب و کارهـــا 
ـــالش  ـــد و در ت ـــل می دان ـــل و نق در بحـــث لجســـتیک و حم
اســـت بـــا ارائـــه خدمـــات متنـــوع، نیازهـــای مختلـــف 
را برطـــرف ســـازد. کســـب و کارهـــای  مشـــتریان خـــود 
مختلـــف بـــا اســـتفاده از راهـــکار لجســـتیکی تیپاکـــس 
می تواننـــد بـــه مدیریـــت ســـفارش های خـــود پرداختـــه و 

در صـــورت نیـــاز، API دریافـــت کننـــد. 



39

مزیت ها:

برآورد هزینه و ارزیابی سرویس 	
رهگیری بسته  	
مدیریت سفارش ها 	
مدیریت آدرس ها 	
مدیریت تخصیص 	
مدیریت سرویس ها 	
مدیریت کاربران 	
مدیریت بسته ها 	
سیستم تیکتینگ 	
مدیریت مالی و عملیاتی 	
مدیریت اطالعات پایه 	
مدیریت پروفایل های کسب وکار 	
ماژول پشتیبانی و هلپ دسک 	
	 API ارائه

مدیریـــت  بـــرای  راهـــکاری  عنـــوان  بـــه  تیپاکـــس  ای 
در  را  متعـــددی  امکانـــات  لجســـتیکی،  ســـفارش های 
مهمتریـــن  از  می دهـــد.  قـــرار  خـــود  کاربـــران  اختیـــار 
مزایـــای ای تیپاکـــس می تـــوان بـــه مـــوارد زیـــر اشـــاره 

ـــرد:  ک
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ممنوعات ارسال

ــی اســـت کـــه  هـــر ســـازمانی نیازمنـــد قوانیـــن و مقرراـت
را مشـــخص کنـــد.  ســـطح پاســـخگویی و مســـئولیت آن 
بـــا  نیـــز ســـعی داشـــته  بـــه همیـــن منظـــور، تیپاکـــس 
ــوزه  ــود، حـ ــای خـ ــرای فعالیت هـ ــخص بـ ــن مشـ ــع قوانیـ وضـ
مشـــخص  مشـــتریان  بســـته های  قبـــال  در  را  تعهداتـــش 

ــد. کنـ

ــوزه  ــی حـ ــات تخصصـ ــه موضوعـ ــه بـ ــا توجـ ــن، بـ ــن قوانیـ ایـ
لجســـتیک، ممنوعـــات حمـــل بـــار هوایـــی و بین الملـــل و 
ممنوعـــات پســـتی و گمرـکــی، تدویـــن شـــده و بـــا عنـــوان 
»لیســـت ممنوعـــات تیپاکـــس« از طریـــق وب ســـایت رســـمی 
تیپاکـــس )tipaxco.com( در دســـترس عمـــوم قـــرار دارد.



43

برخی از مشتریان قراردادی تیپاکس


