Soluções de e-mail

Soluções em e-Business Hapag-Lloyd – e-mail solutions
para busca e rastreamento Visão rápida





Relatório de confirmações de carga e taxa de câmbio
Relatório de atualizações para as datas de chegada e de partida dos nossos navios devido a desvios
Relatório de rastreamento de embarques
Relatório de informações de partida de navios

 Confirmação de carga e taxa de câmbio:
•
•
•
•
•
•

Nome do navio, viagem,
porto de carga, data de partida
Referência do cliente
Número de embarque Hapag-Lloyd
Valor da taxa de câmbio e moedas
de partida e de chegada, se necessário
Hora prevista de chegada ao porto de
descarga.

 Notificação de desvio do roteiro no porto de
carregamento/descarregamento:
•
•
•
•
•

Seus detalhes de embarque
Nova chegada
Chegada original
Referência do cliente
Local de entrega

•

Notificação de desvio do roteiro

Personalize seu relatório:
 Escolha de quais portos e serviços receber.
 Especifique o intervalo de tempo de desvio
para seus avisos.
 Escolha os eventos de rastreamento que
deseja receber.

 Relatórios de rastreamento:
•
•
•
•
•
•
•

Nome do navio, viagem,
porto de carga, data de partida
Referência do cliente
Número de embarque Hapag-Lloyd
Valor da taxa de câmbio e moedas
de partida e de chegada, se
necessário
Hora prevista de chegada ao porto de
descarga.

 Partida de navio / Notificação de entrega:
•
•
•
•
•
•

Nome do navio
Porto de parada
Data e hora de partida
Seus números de embarque
Seus números de contêiner
Seus números de referência

Seus benefícios:
 Livre de encargos, em tempo hábil e sem
inconvenientes.
 Configuração única.
 Acesso à internet desnecessário/basta o e-mail.
 Personalizado, sem papel e economiza tempo.

Interessado?
Entre em contato com seu representante de vendas Hapag-Lloyd hoje mesmo
e solicite essa solução Quick-Win.

Region Asia: ebizas@hlag.com Region Europe: ebizeu@hlag.com Region Middle East: ebizme@hlag.com Region North
America: ebizna@hlag.com Region Latin America: ebizla@hlag.com
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