CLAVES DE ACCESO WEB
PARA ENVIOS DIRECTOS

1. ENTRA A LA WEB DE TOUR www.tour-sa.com

2. SERVEIS ON LINE.
3. POSSAR LES CLAUS

EMPRESA:

383

DPTO.:
USUARIO:
CONTRASEÑA:

BIMBO
*******UTE

4. EL NOSTRE SERVEI ON-LINE LI PERMET LES SEGÜENTS APLICACIONS:

•

PETICIO DE SERVEIS

Com hem explicat anteriorment ens permet sol·licitar els serveis on-line sense la necessitat de
tenir que trucar per telèfon.

•

INFORME DE PETICIONS

Ens permet imprimir tant per dades com per número d’albarans les peticions de serveis que
hem realitzat o be en un dia en concret, en un mes o el que volem consultar, a més si donem
codics per departaments ho pot desglossar per cada un d’ells. Les peticions d’informes ens
mostra tant els serveis demanats a través del on-line o com a través del telèfon, es a dir ,
apareixen tots els serveis demanats per el vostre departament.

Introduint el codi del client i es podrà visualitzar qualsevol albarà que vulgui consultar.
•

SEGUIMENT D’ENVIAMENS

•

SEGUIMENT EXPRES

Ens permet veure tots els serveis que hem sol·licitat amb l’hora que se ha realitzat els
lliuraments. Amb aquest apartat es pot veure adreça per adreça de cada enviament que s’ha
realitzat. Per lo tant ens estalvia trucar a la nostre central per veure si s’han fet les entregues
sol·licitades amb el mateix instant que es realitzi l’entrega degut a que els nostres repartidors
treballen amb blackberrys i un programa de gestió que ens permet realitzar totes aquestes
funcions millorant així les tasques de comunicació i coordinació dels serveis

Hora real de lliurament
•

INFORME DE FACTURACIO

A través d’aquesta opció podrem veure la facturació que tenim pendent tant per
departaments com general, a més de facturacions prèvies i a més també podem visualitzar les
factures reals emeses per la nostre empres, tant la general com desglossada per departament
segons les vostres necessitats.

•

ALBARAN DIGITALIZADO

Ens permet visualitzar els albarans amb els comprovants de lliurament a traves de la web.

Es poden consultar o per dates o per número de referència. No caldrà esperar a final de
mes per poder visualitzar els albarans dels serveis realitzats

Aquest albarans es poden imprimir

PARA ENVIOS NACIONALES
1. ENTRA A LA WEB DE TOUR www.tour-sa.com

2. CLICKAR EN EL LOGO DE ASM
Dirigirse a la parte de ZONA PRIVADA

3. Aquí debemos de introducir las claves para ver las opciones disponibles

4. Accedemos a todas las opciones disponibles

5. Para realizar el seguimiento de envíos clickaremos sobre el número 3

Desde esta opción podrán hacer el seguimiento de sus envíos. Desde las
diferentes opciones que se facilitan

Desde esta opción podrán realizar tratamiento de datos en excel y comprobar
el estado de los envíos
Si desean ver más información de un envío en concreto, deberán clickar sobre
y nos facilitará la siguiente información

•

Histórico de facturas (esta información la podrán ver desde la misma página de TOUR
www.tour-sa.com

