Webbaseratbokningssystem
för transportföretag
WEBbook är ett webbaserat bokningssystem som ger dig möjlighet att konkurrera
med de stora i branschen.
I de flesta bokningssystem skapas ett e-mail där någon anställd på transportföretaget måste stansa in bokningen i systemet. Med WEBbook genereras ett Edifactmeddelande som du kan läsa in direkt i ditt eget system!

WEBbook ger dig unika
kundfördelar
Att bygga bokningssystem har hittills varit krångligt och dyrt och därför varit förbehållet de stora
aktörerna i branschen. Med WEBbook tar du
steget upp på samma nivå, samtidigt som det blir
enkelt för dina kunder att göra affärer med dig.
När väl bokningen finns hos dig går den automatiskt in i ditt transportsystem utan manuella
mellanstationer. Vad det innebär i besparingar hos
dig kan du säkert snabbt räkna ut.
Använd WEBbook i vilket system du vill
WEBbook går att använda i vilket system som
helst då det som namnet antyder är webbaserat.
Det spelar således ingen roll vad du använder
för transportsystem och det har inte heller någon
betydelse om du har UNIX, PC eller Mac.

Enkel och snabb bokning för dina kunder
Så här enkelt bokar dina kunder gods hos dig:
1. En bokningsbild skapas där kunden fyller i sin
transportinstruktion.
2. Det skapas en bokningsdatabas som uppdateras
automatiskt och som kunden själv kan ändra.
Ett e-mail skickas till kunden som kvittens.
3. WEBbook skapar automatiskt ett Edifactmeddelande som kan läsas in i transportsystemet.
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