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Voorbeeld Automatisering van buitendiensten

Uw sportwinkel.

Bedrijfsprofiel
OLSG is een middelgrote retailer van
sportartikelen met een online winkel
en fysieke winkels.
Vanuit een centraal magazijn leveren
ze sportkleding en -artikelen aan
lokale scholen en amateurclubs.

Voorheen

De problemen
OLSG verzorgde op papier de logistiek voor de
leveringen. Alle bestellingen en facturen werden
handmatig verwerkt met geprinte ontvangstbewijzen
die elke chauffeur bij zich had.
 oge drukkosten
H
briefpapier.
 ocumenten raakten
D
tijdens het transport en de
verwerking vaak zoek of
beschadigd.

Inefficiënte
archiveringsprocessen
maakten het moeilijk
documenten terug te
vinden.

T erug op kantoor kwamen
de documenten terecht op
rommelige stapels.

 mdat documenten met
O
de hand werden verwerkt,
konden klanten de status
van hun levering niet in
realtime raadplegen.

 et de hand geschreven
M
opmerkingen maakten
aanpassingen
onbetrouwbaar en moeilijk
te controleren.

 ntvangstbewijzen gingen
O
door vele handen voordat
ze weer terug waren in het
systeem, een proces dat
dagen kon duren.

 mdat de ingescande
O
ontvangstbewijzen vaak
onleesbaar waren, was
het lastig de bijbehorende
inkooporders terug te
vinden.

Elke dag vertraging van de facturering zorgde voor
vertraagde betalingen van OLSG.

www.captureonthego.com
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De oplossing
Met Capture OnTheGo is de cashflow positie
sterk verbeterd dankzij geautomatiseerde
workflows en digitale documenten die op
afstand kunnen worden geraadpleegd.
De informatie is door de medewerker
ingevoerd en verzonden, zowel
het bedrijf als de klant krijgen een
realtime update over de orderstatus.

Nu

DE VOORDELEN
√

Chauffeurs kunnen op hun mobiele telefoon of tablet

√

 hauffeurs kunnen zo nodig gemakkelijk foto's
C
toevoegen als het pakket beschadigd is en
geolocatiecoördinaten worden automatisch
geregistreerd wanneer de klant het document
ondertekent.

√

De interface en formulieren die op de tablets worden

√

Wijzigingen in transacties (zoals de geaccepteerde
hoeveelheid) worden onmiddellijk na levering
verzonden naar het hoofdkantoor, zodat het systeem
direct wordt bijgewerkt met nauwkeurige en
betrouwbare informatie.

√

Klanten worden tijdens het hele proces op de hoogte
gehouden van elke stap en uitzonderingen worden snel
afgehandeld.

aan het begin van elke werkdag automatisch de juiste
ontvangstbewijzen raadplegen.

weergegeven, hebben allemaal de eigen huisstijl van
OLSG.

voor meer informatie
www.captureonthego.com
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