Pacsoft Online
Enkelt og effektivt forsendelsessystem

Med Pacsoft Online kan du nemt gøre dine pakker
og dit gods klar til forsendelse, vælge services, udskrive labels, generere rapporter og meget mere.
Transportordre (EDI) sendes automatisk til os, og
du kan naturligvis følge dine forsendelser hele
vejen til modtagerne med Track & Trace.

Ekstra services
I Pacsoft Online kan du vælge at advisere dine
kunder om forsendelser via sms, e-mail eller brev.
Du kan også vælge imellem en række andre
services. Se mere om de mange muligheder på
www.postnord.dk.

Pacsoft Online findes på www.postnord.dk/pacsoft.
Systemet er gratis, kræver ingen installation og
kan benyttes af aftalekunder.

Værdifuld viden
Systemet byder på masser af værdifuld viden. Du
kan fx udskrive forsendelseslister og rapporter,
Track & Trace og søge tidligere udskrevne forsendelser frem. Oplysningerne gemmes i systemet i
seks måneder.

Hold styr på data
Pacsoft Online validerer automatisk om postnummeret er korrekt. Du får også altid den rigtige
produktkode, når du har valgt en service. Dit
adresseregister kan rumme op til 5.000 adresser
og du kan let importere og eksportere data til og
fra Pacsoft Online via tekstfiler eller MS Excel.
Enkel udskrivning af labels
Pacsoft Online gør det enkelt at udskrive labels
til alle vores pakke- og godsprodukter til både indog udland, til virksomheder og private. Du kan
endda udskrive returlabels og få adgang til de
seneste labellayouts.
Labels kan udskrives, når det passer dig, enten
samlet eller en ad gangen. Du får en overskuelig
oversigt over alle de forsendelser, som er klargjort
men ikke sendt. Det er både muligt at redigere og
annullere en forsendelse, så længe den ikke er
udskrevet.
Systemet klarer også udskrivning af transport- og
tolddokumenter, såsom toldfaktura og CN23 (Customs
Declaration – som er grundlaget for toldbehandling).

Sådan kommer du i gang
Uanset om du er ny eller nuværende kunde hos
PostNord, er det gratis at bruge Pacsoft Online. Du
logger på online via et personligt login, så du slipper for installation og løbende opdateringer. Det er
muligt at have flere brugere tilknyttet samme profil
og give udvalgte kunder et gæstelogin.
Du kan tilmelde dig Pacsoft Online på
www.postnord.dk/pacsoft. Første gang du logger
på, vil du blive bedt om at downloade et plug-in
program, som skal understøtte systemet. Herefter
er du klar til at bruge Pacsoft Online.
Det er muligt at prøve en demo på
www.postnord.dk/pacsoft. Log på med:
Bruger-id:
Demokonto
adgangskode:
Demokonto
Systemkrav
Pacsoft Online fungerer i alle styresystemer og
kræver blot en stabil internetforbindelse. Du kan
printe labels på en almindelig laserprinter eller
vælge at bruge en labelprinter. Der findes et stort
udvalg af labelprintere på markedet, som understøtter Pacsoft Online. For information om specifikke printere og labels kontakt Pacsoft Online
Support eller se mere i Pacsoft Onlines netbutik.
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Ring til PostNord
på 70 11 12 30, og
hør mere om dine
muligheder med
Pacsoft.

Integration med erp-system
Vi har gjort det enkelt for dig at integrere Pacsoft
Online med dit ERP-system. Med en integration kan
du fx genbruge data og sende EDI direkte fra dit
ERP-system, så du undgår tastefejl, får bedre styr
på dine data og sparer tid på processerne. Læs
mere om mulighederne med ERP-Connect på
www.postnord.dk
Hvis du gerne vil have mere ud af Pacsoft Online,
kan du bestille softwaren ERP-Connect til tjenesten allerede i dag i Unifauns butik under ”Køb
tilbehør” i Pacsoft Online.
Hjælp og support
Pacsoft Online har en online hjælpefunktion med
hjælpetekster og information om alle funktionaliteter. Du er også altid velkommen til at ringe til
vores gratis support på telefon 70 21 80 73. Telefonen er åben mandag-fredag fra kl. 8-16.
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