SmartConnect
SmartConnect is nu beschikbaar voor Magento 2. Met SmartConnect kunt u de checkout van uw webshop
actief ondersteunen met de afhaal- en bezorgopties die uw klant van u verlangt. De module is geheel conform de Magento 2 standaarden gebouwd.

Checkout ondersteuning
Met SmartConnect koppelt u uw vervoerders rechtstreeks vanuit Magento 2 aan uw webshop en bepaalt u zelf welke
verzendopties (en eventueel kosten) u wil laten zien in de checkout. U kunt alle afhaallocaties van uw verschillende vervoerders in een overzicht in de checkout tonen, zodat uw klant zelf kan kiezen met welke vervoerder het pakket geleverd
wordt. De klant ziet per afhaallocatie het logo van desbetreffende vervoerder. Ook is het mogelijk om vervoerders of
afhaallocaties in uw checkout te tonen die niet via Transsmart zijn gekoppeld. Denk bijvoorbeeld aan uw eigen winkels
of afhaalorders.

Afbeelding: locatieselectie Magento 2

Per verzendoptie kunt u desgewenst de transportkosten instellen. Dit kan op basis van een vaste prijs, op basis van
Magento table rates of op basis van uw transportcontract, zodat de exacte verzendkosten worden getoond.

Bezorg- & afhaallocaties
SmartConnect is naadloos verwerkt in het verkoop- en verzendingen menu van Magento. In de configuratie is het
mogelijk per storeview de afhaal- en bezorgopties te definiëren. Hiermee kunt u de checkout actief ondersteunen met
informatie over afhaallocaties, openingstijden en verzendkosten.
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Zendingen aanmaken, boeken & printen
In de module Verkoop worden bestellingen per stuk óf per batch verwerkt tot zendingen in slechts een paar kliks.
Zendingen worden hier aangemaakt en eventueel direct geboekt en geprint. Ook is het mogelijk om deelleveringen en
retouropdrachten aan te maken in Magento 2. En heeft u een foutje gemaakt in de zending? Dan kunt u, voordat het label
is geprint, eenvoudig de zending aanpassen.

Track & Trace
De track & trace informatie wordt bij de boeking opgehaald en wordt beschikbaar gesteld in Magento 2, zodat deze
via de Magento standaarden verstuurd kan worden naar uw klanten. Desgewenst kan ook Transsmart de track & trace
e-mail naar uw klanten verzorgen. De track & trace link en statusfeedback van iedere zending is te allen tijde beschikbaar
in Magento 2.

Afbeelding: Magento 2 backend

De voordelen
Er zijn twee varianten van de Magento module beschikbaar. De eerste variant bevat de checkout ondersteuning en met
de tweede variant, de aanvullende module, wordt de koppeling naar vervoerders ondersteund en kunnen zendingen
direct geboekt en geprint worden.
Voordelen van de checkoutmodule
Naadloze integratie van verzendopties in uw checkout
Bepaal zelf welke aflever- en bezorgopties de klant kan gebruiken
Bepaal zelf welke kosten de klant betaalt per verzendoptie
Afhaal- en bezorgopties zijn per storeview te definiëren
Alle afhaallocaties van tientallen vervoerders in één duidelijk overzicht
Mogelijkheid om eigen afhaallocaties (winkels) toe te voegen
Eenvoudige integratie met uw ERP-systeem mogelijk voor de afhandeling van uw orders
Voordelen van de aanvullende module
In slechts enkele kliks orders boeken en printen
Zendingen zijn aan te passen totdat het label is geprint
Uitvoeren van bulkactie om zendingen te boeken en te printen
Gemakkelijk aanmaken van deelleveringen en retouropdrachten
Status van zendingen altijd inzichtelijk
Meerdere users met eigen printers te koppelen
Volledige integratie met overige Transsmart-producten mogelijk, waaronder SmartTrack en SmartLabel

Meer informatie of vragen?
Neem dan contact op met de experts van Transsmart.

