
ALOCAREA UNEI SOLICITĂRI DE 
URMĂRIRE

prin intermediul portalului Descartes MacroPoint



Mențineți satisfacția clienților și sănătatea afacerii dvs. 
respectând Mandatul de vizibilitate MacroPoint

Creșteți satisfacția 
clienților

Eliminați apelurile OES
manuale

Îmbunătățiți eficiența 
operațională

Alocarea solicitărilor de urmărire este o condiție esențială pentru a oferi vizibilitate clienților noștri comuni



• O introducere privind modul în care funcționează Descartes MacroPoint

• Împărțiți responsabilitatea atunci când utilizați Descartes MacroPoint

• Vă oferă instrucțiuni pas cu pas pentru a face acest lucru în mod eficient

Ce urmează...



O prezentare pas cu pas privind solicitarea dvs. de urmărire pentru clienți

Mod de funcționare



Cum să configurați urmărirea încărcăturii dvs. prin notificare pe e-mail

Solicitare de urmărire



Faceți clic pe link-ul 
furnizat.

Veți primi un e-mail prin care vi se solicită să configurați urmărirea

MacroPoint - Urmărire transportatori



Conectați-vă la www.MacroPoint-LITE.com

MacroPoint - Conectare site web



1. Informații încărcătură pre-populate   2. Introduceți numărul camionului șoferului.   3. Faceți clic pe „Add”, apoi 
pe „Save Order”

Urmăriți o încărcătură – Configurare nouă sistem
telematic



1. Informații încărcătură pre-populate   2. Introduceți numărul de telefon mobil al șoferului.   3. Faceți clic pe 
„Add”, apoi pe „Save Order”

Urmăriți o încărcătură - Configurare nouă 
urmărire telefon mobil



Cum să configurați urmărirea încărcăturii dvs. prin conectarea la sistem

Opțiuni alternative de alocare a urmăririi



Conectați-vă la www.MacroPoint-LITE.com

MacroPoint - Conectare site web



Faceți clic pe Solicitare de urmărire

MacroPoint – Solicitări de 
urmărire



Faceți clic pe Configurare

MacroPoint –Vizualizați sesiunile de 
urmărire 



1. Informații încărcătură pre-populate   2. Introduceți informațiile de urmărire.   3. Faceți clic pe 
„Add”, apoi pe „Save Order”

Urmăriți o încărcătură –
Configurare nouă



Alocarea solicitărilor de urmărire este un proces manual, dar avem un API disponibil 
pentru automatizarea alocării. 

Dacă doriți să implementați acest lucru, vă rugăm să solicitați echipei dvs. IT să 
contacteze echipa noastră de gestionare a transportatorilor la adresa 
MPActivations@descartes.com și vă putem configura automatizarea.

mailto:MPActivations@descartes.com?subject=Ajutor%20Solicitare%20de%20urm%C4%83rire%20API


Vă mulțumim pentru timpul acordat!



U N I T I N G  T H E  P E O P L E  &  T E C H N O L O G Y  T H A T  M O V E  T H E  W O R L D


