
Nu kan du erbjuda dina kunder ännu 
bättre service genom att låta dem 
själva välja var de vill hämta ut sina 
paket.

Så fungerar det
När kunden befinner sig i kassan och har 
fyllt i sitt postnummer kommer han eller hon 
kunna välja var paketet ska hämtas ut. Via 
en rullgardinsmeny visas tre utlämningsstäl-
len i ett första läge. För att se fler utläm-
ningsställen i närheten av postnummerom-
rådet kan kunden klicka på Visa fler.

Kunden kan även välja att hämta ut paketet 
på en annan ort än den där han eller hon 
är skriven. Genom att skriva in en ort i rutan 
nedanför rullgardinsmenyn kommer utläm-
ningsställena i menyn bytas ut till de tillgäng-
liga utlämningsställena på den alternativa 
orten.

Som administratör kan man ställa in vilka 
fraktmetoder där valfritt utlämningsställe ska 
vara tillgängligt. Man kan till exempel välja 
att tillåta det för Posten MyPack, medan det 
är spärrat för Posten Företagspaket.

Valfritt utlämningsställe

Mer info/beställning
Ring 0533-69 16 00 eller  
e-posta till support@askas.se

Några fördelar:
 l Ökad kundservice – att själv kunna 

välja utlämningsställe är något som 
kan underlätta uthämtningen för 
många kunder. 

 l Flexibel prissättning – då kopplingen 
är installerad betalar du bara en låg 
månadskostnad baserat på hur mycket 
modulen används.

Tillval till
Askås 8
Askås 8 Plus
Askås 8 Total
Askås 8 Business
Askås 8 Business Total
 
Startkostnad: 2 995 kr
1 000 anrop/månad: 195 kr
10 000 anrop/månad: 395 kr
100 000 anrop/månad: 695 kr

Funktionen Valfritt utlämningsställe fungerar idag 
med Postens inrikesförsändelser, DHL samt Schenker.

För att Valfritt utlämningsställe ska ska fungera opti-

malt bör man ha en Unifaun orderkoppling.

Ett anrop sker varje gång någon gör ett val i Valfritt 
utlämningsställe-modulen.

Tillgängliga moduler

Rabatter

Rabatt-/annonskoder

Tillbehör

Betyg/kundomdömen

Kampanjgrupper

Utförsäljning

SET-artiklar

ÅF-modul

Tipsa en vän

Godssökning

Reklamations- och returhantering

Multi Market Manager

Flerspråksstöd, samt engelska

Import-/Exportverktyg

Lagersaldohantering

Andra som köpt/topplistor

Stafflade priser

Presentkort

Tag X betala för Y-kampanjer

Medskickskampanjer

Customer Loyalty Manager

Subscribtion Manager

Intelligent Search Assistant

Live Search Suggestions 

Gåvohantering

Fakturering

Prisberäkningar

Artikelfiltrering
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