
PRODUCTES

Click&Collect

Pràctica recepció i enviament de comandes online, ideal 
per a grans superfícies, comerços, comunitats de veïns, 
farmàcies, empreses...



Amb l’augment de la venda online, cada cop es valora més l’agilitat en la recepció 
i lliurament de les comandes. Per això, Click&Collect és la solució tecnològica més 
intel·ligent i pràctica.

   SIMPLES PASSES PER AL CLIENT3

Fa la comanda online. Selecciona la botiga o 
hipermercat on desitja recollir-la.

Rep un avís per email i/o SMS amb un codi i 
instruccions de recollida.

Es dirigeix al lloc de recollida, introdueix el codi i s’obre 
la porta de la consigna que conté la seva comanda.

COM FUNCIONA?

El client fa una 
compra online

L’ERP fa una reserva 
de consigna i es 
genera un codi

Es prepara la 
comanda

El preparador 
diposita la comanda 

dins la consigna 
utilitzant el codi

El client rep un avís 
amb el seu codi 

per email i/o SMS

La consigna notifica al 
ERP que la comanda 

ja s’ha retirat

El client recull la 
comanda sense 
haver de fer cua
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AVANTATGES DE CLICK&COLLECT

Integració total amb l’ERP

Traçabilitat de la comanda

Control de stock

Monitorització i gestió d’incidències per part de Drop Point Systems

Generació d’informes

Millora de procediment i estalvi de temps en evitar-li al client les cues de recollida.

Optimització del temps del personal de la botiga, la qual cosa augmenta la productivitat de la botiga física.

Personalització total de la consigna, per adaptar-la a l’estil de la botiga.

Actualització periòdica dels continguts en pantalla, en funció de promocions o temporades.

Firma a la pantalla

Enquestes de satisfacció

Interfície multi-idioma

Enviament de codis per emal i/o SMS

I recorda! 
Un client que visita la teva botiga per a recollir una comanda, pot 
generar una nova oportunitat de venda.

FUNCIONS EXTRA

www.inko21.com

Distribuidor oficial

CONTACTA’NS!

https://www.inko21.com/ca/
https://www.inko21.com/ca/distribucions/drop-point-systems/#contacta



