Entrega de Pacotes e Encomendas

MENSAGERIA

Entrada e saída de documentos e pacotes de forma
eficiente e segura

SOLUÇÕES BUSINESS SERVICES:
MENSAGERIA
O serviço de mensageria e expedição
ajuda empresas de diversos setores a
controlar, de forma eficiente e segura,
a entrada e a saída de documentos e
pacotes.
Permite que empresas organizem suas
expedições sem que necessitem tirar o
foco do seu negócio principal, tendo
a certeza que seus recebimentos e
envios serão tratados de maneira
adequada e eficiente por uma equipe
treinada, uniformizada e especializada
em processos de mensageria.

A Pitney Bowes ajuda a sua empresa
com as atividades de gestão de
documentos e pacotes em expedições
empresariais, plantas industriais e
edifícios comerciais.
Utilizamos o Sistema PB One
Tracking, com tecnologia avançada
em automação e rastreamento de
recebimento e entrega de documentos
e pacotes.

O serviço de Mensageria pode ser complementado com outros serviços:

Transporte

Postagem

Possuímos
parcerias
com
transportadoras homologadas que
podem atuar no transporte externo
dos documentos e pacotes. Caso já
tenha uma transportadora de sua
confiança, podemos fazer a gestão
com nosso time e sistema.
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Cartório

Mala Expressa

Digitalização

Fluxo
O fluxo de recebimento e entrega de documentos e pacotes é:

RECEBIMENTO
centralizado de todos os
portadores: Correios, DHL,
FEDEX, transportadoras e
motoboys.

CONFERÊNCIA
de todos os
documentos e pacotes.

REGISTRO
de cada documento e objeto em
nosso sistema PB One Tracking.

COLETA
da assinatura com registro
de dia, hora e minuto no
ato da entrega.

ACOMPANHAMENTO
do status da entrega
no sistema. Consultas
online.

TRIAGEM
e separação e
preparação para entrega
ao destinatário final.

ENTREGA
para o destinatário seja no local
de trabalho, retirada na expedição,
locker ou rotas planejadas.

EMISSÃO
de relatórios completos
para o controle do cliente.
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Brasil
Barueri - SP
Alameda Tocantins, 630 – Alphaville – Galpão 3
CEP 06455-020 - Brasil
pbs@pb.com

Para obter mais informações, ligue para 11 2348.8860
ou acesse pitneybowes.com/br

