Sistema criado com Ferramenta de Desenvolvimento I-CASE de última geração

x

Facilidade de implementar novos recursos, consistência dos aplicativos e minimização de erros de programação.

Arquitetura

Linguagem Microsoft .NET, banco de dados Microsoft SQL Server

x

Nada de soluções “gratuitas”: mais agilidade, suporte e disponibilidade.

Hospedado na Nuvem Microsoft Azure

x

Com Datacenter localizado em São Paulo, é garantia de segurança e alta disponibilidade, com auto-dimensionamento
automático (adiciona mais servidores sempre que houver maior demanda pelo site).

Evolução Permanente

x

Novas versões frequentes, sempre com novos recursos para a AGF e seu Cliente.

Aplicativo totalmente web, sem necessidade de instalação no cliente

x

Basta gerar usuário e senha para o cliente começar a usar.

Suporte

Parceria: escutam você e têm o compromisso de procurar achar a melhor solução

x

Criando novos recursos no sistema, soluções específicas ou entrando em contato direto com seu cliente final.

Suporte com qualidade, conhecimento e cortesia.

x

Serviço sempre muito bem avaliado pelos clientes.

Vários canais de atendimento

x

Suporte Remoto, chat, e-mail, telefone, celular, representantes locais.

Satisfação e Fidelização dos Clientes

x

Centenas de clientes utilizam o MeusCorreios hoje, ajudando a torna-lo cada vez mais útil com suas críticas e sugestões, e
tornam-se cada vez mais fiéis às agências que os atendem.

Independência da disponibilidade dos sites dos Correios

x

Seu cliente não deixará de gerar postagens se o SIGEPweb, os servidores de tarifação da ECT ou o SARA estiverem fora do
ar: o MeusCorreios mantém um pequeno estoque de etiquetas para cada cliente, e a PLP é gerada apenas na agência.

Determine quem pode fazer o quê

x

É a AGF quem determina o que seus clientes podem fazer: liberar serviços, acessar tarifas, calcular previsões de entrega,
gerar etiquetas ou apenas gerenciar as postagens.

na AGF

Ganho de Produtividade

x

Os objetos chegam prontos: nada de separar faixas de etiquetas para o cliente ou sub-caixas, usar “robôs” ou copiar
arquivos para pen-drives.. é só confirmar a postagem lá no SARA e pronto !

Integração total com o SECT instalado na AGF

x

O SECT (sistema de gerenciamento da AGF) exporta todos os dados de seus clientes para o MeusCorreios, já cadastrando
usuário, contratos, remetentes, etc. A importação das postagens também é automática, e é possível ler os objetos para
confirmar se todos foram recebidos e colocar os pesos não informados antes de gerar a PLP para o SARA.

Ainda não usa o SECT ? :(

x

Não tem problema: o MeusCorreios pode gerar PLPs diretamente para o SARA, permitindo que toda conferência de carga e
atribuição de pesos e dimensões seja feita facilmente, ainda no MeusCorreios.

Integração com o Chat Zopim

x

O MeusCorreios é compatível com um dos sistemas de chat mais respeitados do mundo (que tem como clientes empresas
como a Philips, Microsoft, Hyundai): é só assinar o produto e cadastrar sua chave no MeusCorreios.

Coleta
Seu Cliente solicita as coletas diretamente no site, e seu coletador vê em quais clientes precisa passar na tela
de seu Smartphone, que irá até mesmo indicar o melhor caminho para chegar ao destino.

O usuário administrador determina quem pode fazer o quê

x

Pré-Postagem no Cliente

O usuário que a agência definiu como administrador do cliente pode criar novos usuários, e determinar o que cada um
deles pode fazer: que remetentes pode usar, quais centros de custos pode acessar, se pode ou não visualizar valores

Geração de postagens através de webservices do MeusCorreios

x

Permite a geração de postagens a partir do aplicativo de seu cliente, que obtém o número do registro instantaneamente

Importação de Notas Fiscais Eletrônicas para gerar Postagens

x

Importa o XML da NFE emitida pelo cliente, criando automaticamente uma postagem e seu registro

Importação de Arquivos Texto (CSV) configuráveis para gerar Postagens

x

Não imponha um padrão para seu cliente criar seus arquivos de postagem: faça com que o sistema aprenda como seu
cliente quer mandar !

Diversas Integrações para gerar Postagens

x

Mercado Livre, PROCEDA, CiaShop, EZCommerce, Bling, Estante Virtual e sempre mais uma a caminho...

Facilitadores na Digitação dos Destinatários das Postagens
O MeusCorreios “lembra” dos destinatários anteriores à medida que se digita o nome, aí é só selecionar e pedir para ele
trazer os dados de endereçamento

x

Outro

Compare aqui algumas das características de um sistema web para acesso dos clientes de AGFs.
Anote nos quadros em branco qualquer característica que você julgue importante e não deixe de questioná-las junto à Chip On

SECT

Chip On Informática
+41 32645351
contato@chipon.com.br
Outro

Sistema web para
Clientes dos Correios

Sistema web para
Clientes dos Correios

Chip On Informática
+41 32645351
contato@chipon.com.br

Acesso ao CEP/DNE para facilitar a postagem

x

Atualizado mensalmente, permite buscas avançadas para determinar o CEP, além de trazer logradouro, bairro, cidade e
estado ao se digitar o CEP (ou apenas cidade e estado se for localidade sem logradouros codificados)

Criação de Lotes de Mala Direta para facilitar a postagem

x

O cliente pode importar seus cadastros de fornecedores, representantes, clientes, e o que mais precisar, e criar as
postagens utilizando seu código de fornecedor, representante, cliente, ganhando muito tempo na pré-postagem

Emissão automática de Relatórios com todos documentos da postagem em um só clique

x

ARs, VPs, etiquetas com ou sem registro e Listas a Faturar.

Logística Reversa, geração de autorizações e acompanhamento
Orçamento Instantâneo

x
x

Informando CEP, destino e serviços adicionais, o MeusCorreios irá indicar qual é o serviço mais adequado entre os que o
cliente pode utilizar (de acordo com os contratos - se possuir - CEP, peso, dimensões e previsão de entrega)

Segurança da Informação gerada

x

Uma vez gerada a Lista de Postagem o cliente só conseguirá alterar a postagem com intervenção da agência, e toda
alteração depois da emissão da etiqueta é gravada, evitando o “ajuste” de uma postagem depois da efetivação na agência.

WebServices MeusCorreios

x

Permitem que o site do cliente solicite e obtenha as sequencias de etiquetas para suas postagens, sem precisar acessar o
site MeusCorreios. As diversas versões de webservice trazem até o PDF da etiqueta que deve ser impressa diretamente para
o aplicativo de seu cliente !

Busca Avançada das Postagens

x

É possível filtrar as postagens do cliente por período, centro de custos, serviço, destinatário (qualquer parte do nome),
número do registro ou faixa de registros, número ou faixa de nota fiscal/pedido, CEP ou faixa de CEPs, exibindo ou não a
previsão de postagem (trazendo todos ou apenas os objetos em atraso), e opção para trazer apenas os não entregues.
Exibe o Destinatário, Postagem, Registro, CEP, Serviço, Peso, Tarifa e Status de rastreamento, e com um simples clique traz
todos os detalhes da postagem e a tela com todos os rastros do SRO.

Busca Rápida das Postagens

x

Gerenciamento de Postagem do Cliente

Tela rápida, onde com apenas o número do pedido ou nota fiscal obtém-se as mesmas informações da Busca Avançada.

Acesso ao SRO Detalhado, inclusive na busca de objetos não postados pelo cliente

x

Todos os resultados das buscas trazem a tela de rastreamento detalhada dos Correios

Diversos Demonstrativos de Postagem, com Gráficos e acesso às postagens individualizadas

x

Postagem por serviço utilizado, dia a dia, por centro de custos, por região geográfica do destinatário, por cartão de
postagem e situação de rastreamento, com geração de planilhas Excel sintéticas ou analíticas com os mesmos sub-totais do
demonstrativo exibido na tela e link direto para o site de rastreamento dos Correios

Digitalização de ARs

x

Seu cliente pode visualizar a imagem dos ARs que retornaram e identificar em qual lote (pasta) o documento físico se
encontra, fazendo a busca por qualquer dos filtros disponíveis, e ainda determinar aqueles que ainda não retornaram com
sua situação atual de rastreamento.

Baixa de ARs

x

Quando não feita pela digitalização do AR, é possível lançar os ARs que retornaram, e controlar os lotes (pastas) em que
cada documento físico se encontra, e identificar aqueles que ainda não retornaram com sua situação do rastreamento.

Previsão de Entrega x Entrega

x

Esta informação só é exibida se liberada pela agência, e acessa a base dos Correios para calcular a previsão de entrega de
cada objeto postado, monitorando situações no SRO que justifiquem o atraso na entrega (como destinatário ausente,
aguardando retirada, endereço incorreto etc.) e indicando quando a causa do atraso não é responsabilidade dos Correios.

Controle de Andamento de Pedidos de Informação (P.I.s )

x

Permite que se cadastre os dados dos P.I.s abertos junto à ECT e seu andamento.

Envio de e-mails para os destinatários

x

Para avisar da postagem do objeto, e da ocorrência de algum evento que possa atrasar sua entrega (como tentativa de
entrega, aguardando em caixa postal, etc.)

Consolidação de Postagens e Reversos (Grupos de Empresas ou Matriz x Filial)

x

Integraç
ão

Faturamento,
VPNe

Todas as informações em um só lugar, mesmo que postem em diferentes unidades, cidades ou estados

Importação de VPNe

x

Importação do arquivo de Vales Postais Eletrônicos disponibilizado pelos Correios aos clientes com contrato de SC,
vinculando os pagamentos aos objetos postados, e trazendo a evolução de pagamentos dia a dia.
Permite que o cliente consiga identificar as postagens de SC cujo VP ainda não foi recebido e sua situação atual no SRO.

Importação das Faturas ECT

x

Importação do arquivo de faturas disponibilizado pelos Correios em seu site, vinculando as informações de postagem e
exibindo gráficos de evolução de faturamento, participação por serviço e cartão de postagem e gerando planilhas Excel.

Geração de arquivo CSV ou Excel configurável dos dados da Pré-Postagem

x

Deixa seu cliente criar os lay-outs de exportação de acordo com a sua necessidade (informações e ordem no arquivo)

Geração de arquivo CSV ou Excel configurável dos dados da Postagem
Deixa seu cliente criar os lay-outs de exportação de acordo com a sua necessidade (informações e ordem no arquivo)

x

