DB SCHENKER Noutopistepaketti
Schenker toimittaa verkkokaupan lähetykset kuluttajan valitsemaan
noutopisteeseen. Palvelun käyttö on helppoa, tehokasta ja
integroitavissa osaksi verkkokauppaa.

Kattava noutopisteverkosto
DB Schenkerin noutopistepaketti toimitetaan noudettavaksi
kuluttajan valitsemaan R-kioskiin tai muuhun DB Schenkerin
noutopisteeseen. Noutopisteet ovat auki joka päivä aamusta
iltaan ja sijaitsevat aidosti lähellä ihmisiä.
Noutopistepaketit ovat pääosin pieniä
helposti noudettavia lähetyksiä. Paketin
maksimiehdot on esitetty alla.
Lähetyksen mitat
Lähetyksen paino 0-20 kg
Pisin mitta 200cm
Maksimi tilavuus 144 litraa
Mittojen mukainen rahdituspaino 0-36kg
Lähetykset laskutetaan toteutuneen
rahdituspainon mukaan

Nopea toimitus
Noutopistepaketin toimitusaika on 1-3 päivää. Lähetyksen
voi viedä joko itse noutopisteeseen lähteväksi tai noudamme
lähetykset yritykseltänne

Asiakaspalvelu
Voit seurata noutopistepaketin kulkua seurannastamme.
Ilmoitamme vastaanottajalle kun paketti on noudettavissa ja
asiakaspalvelumme auttaa sinua paketin toimitukseen liittyvissä
asioissa.

Verkkokauppa
Noutopistehaku sekä kollitarrojen tulostaminen on helposti
integroitavissa verkkokauppaasi.
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VERKKOKAUPAN RATKAISUT
Toimitustavan esittäminen verkkokaupassa
Palvelun kuvaus:
DB Schenker Noutopistepaketti - nouto R-Kioskilta
Lisätiedot:
Saat ilmoituksen tekstiviestitse tai kirjeellä, kun paketti on noudettavissa valitsemastasi noutopisteestä.
DB Schenker logo:

Noutopistehaun toteuttaminen
Voitte integroida noutopistehaun osaksi verkkokaupparatkaisuanne. Voitte toteuttaa noutopistehaun käyttämällä Web Servicepalveluamme tai hakea tarvittavat tiedot ftp-palvelimeltamme ja toteuttaa haun haluamallanne tekniikalla.
Web Service –palvelun määritys löytyy osoitteesta:
Web Service (julkinen) - noutopistehaku
https://webservice.myschenker.fi/ewebs/dbs_service.svc





getCollectionPointsByCity - haku kaupungin nimellä
getCollectionPointsByPostalCode - haku postinumerolla
getCollectionPointByID - haku noutopisteen tunnisteella

Web Service - noutopistehaku ja tilaus
https://webservice.myschenker.fi/TESTewebsecure/WebService1_0.svc






getCollectionPointsByCity - haku kaupungin nimellä
getCollectionPointsByPostalCode - haku postinumerolla
getCollectionPointByID - haku noutopisteen tunnisteella
createOrder—noutopistepaketti-tilaus

Julkinen Web Service -palvelumme on käytettävissä ilman käyttäjätunnuksia. Noutopistepaketti-tilauksen tekemiseen Web
Service –palvelun avulla tarvitset käyttäjätunnukset (access key). MySchenker - teknisen tuen kautta saat tarvittaessa lisätietoa
palvelusta sekä testitunnukset palveluun: myschenkerfi.tekninen@dbschenker.com

© 2016- DB Schenker

http://www.dbschenker.fi

VERKKOKAUPAN RATKAISUT
Lähetystietojen lähettäminen ja kollilaput
MySchenker on on ilmainen verkkopalvelu DB Schenkerin asiakkaille. MySchenker-verkkopalvelun voitte valmistella lähetykset
ja tulostaa helposti Noutopistepaketin kollilaput. Kollilaput voi lähettää ohjelmasta helposti tilauksen käsittelijöille
sähköpostitse.
https://www.myschenker.fi

Integrointi osaksi verkkokauppaa
DB Schenkerin asiakkaana voit integroitua suoraan järjestelmiimme ja tehdä kuljetustilaukset suoraan omasta järjestelmästäsi.
Kuljetustilauksen voi tehdä Web Service –palvelun kautta tai käyttämällä tuettuja sanomaformaatteja. Web Service –palvelu
palauttaa linkin kollilapputulosteeseen (pdf).




Sanomaformaatit
Noutopistepaketti XML - sanomaformaatti Noutopistepaketti-lähetykselle
IFTMIN S93A - sanomaformaatti kaikille DB Schenker maantiekuljetustuotteille




Tietoliikenne
HTTP/HTTPS
FTP, sFTP

Noutopistepaketti XML mallisanoma:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Shipments>
<Shipment>
<Company>123456</Company>
<PackageId>100001</PackageId>
<CollectionPoint>1234</CollectionPoint>
<ReceiverName>Person</ReceiverName>
<Address>Street 123</Address>
<PostalCode>00100</PostalCode>
<City>Helsinki</City>
<Phone>0501234567</Phone>
<Email>receiver.person@somewhere.fi</Email>
<CustomerReference>123456</CustomerReference>
<ArrivalNoticeMethod>E</ArrivalNoticeMethod>
<PackageWeight>3</PackageWeight>
<PackageVolume>0,144</PackageVolume>
<CashOnDelivery>0</CashOnDelivery>
</Shipment>
</Shipments>
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Noutopistepaketti kollilappu esimerkki: (A5)
Noutopistepaketin kollilappu asiakkaan omasta järjestelmästä tuotettuna.

Toimitusosoite:
Noutopisteen osoite
Postinumero:
Viivakoodina (CODE 128) ja
tekstinä
Yritys-ID: DB Schenker
asiakasnumero
Lähetys-ID: lähetysnumero
- 12 merkkiä
- Yritys ID + numerosarja

Lähetysnumero viivakoodina
(CODE 128) ja tekstinä

Noutopisteen tunniste /
CollectionPointID
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