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Näin toimit noutopisteenä

Lähetyksen vastaan ottaminen nouto  pisteeseen

Noutopisteen kaikki toiminnot 
löytyvät eSchenker-sovelluksen 
Oma noutopiste (FI Collection Points) 
-osiosta. Se näkyy valikossasi, 
kun yrityksesi on hyväksytty 
noutopisteeksi. 

1. Rekisteröi saapuva lähetys omaan noutopisteeseesi. 
– Valitse aloitusvalikosta Lähetyksen vastaanotto  
(Check in). 
– Valitse avautuvasta valikosta Lue viivakoodi (Scan) 
ja skannaa lähetyksen viivakoodi. Voit myös skannata 
peräkkäin useita lähetyksiä valitsemalla Skannaa useita 
(Scan multiple) tai syöttää koodin käsin valitsemalla Syötä 
(Manual entry).  

2. Tarkista ja hyväksy lähetyksen tiedot. 
– Kuittaa valitsemalla Vahvista vastaanotto  
(Confirm Check in). 

3. Lähetys on nyt kirjattu omaan varastosaldoosi odottamaan 
asiakasta.  
Lähetyksen tiedoissa on statuksena joko Noudettavissa 
nouto pisteestä (Ready for pick up) tai Tekstiviesti 
lähetetty (SMS notification sent), jos asiakkaalle on lähtenyt 
saapumisilmoitus automaattisesti tekstiviestinä.
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Lähetyksen  
luovutus asiakkaalle

1. Hae eSchenkeristä asiakkaan lähetys.  
– Hallussasi olevat lähetykset näkyvät eSchenkerin etusivulla ja 
myös Lähetykset (Inventory) -valikossa.  
– Valitse luettelosta asiakkaan lähetys nimen ja seurantakoodin 
perusteella. Varmista tiedot asiakkaan saamasta tekstiviestistä. 

2. Poimi valittu lähetys valitsemalla Asiakasnouto (Collection). 

3. Tarkista asiakkaan henkilöllisyys  
– Rastita kohta Henkilöllisyys tarkistettu (Identification checked).  
– Rastita myös Noutaja muu kuin vastaanottaja (Different collector) 
ja Valtakirja vastaanotettu (Letter of attorney), jos lähetys noudetaan 
valtakirjalla. 

4. Pyydä asiakkaalta allekirjoitus paketin osoitelappuun ja  
ota siitä valokuva. 
– Valitse Ota valokuva (Take a picture). 
– Ota kuva ja hyväksy se painamalla OK.  
– Jos kuva on epätarkka, ota uusi kuva. 
– Hyväksymisen jälkeen kuva näkyy lähetyksen tiedoissa.  

5. Vahvista luovutus painamalla Vahvista nouto (Confirm collection). 
– Luovutetut lähetykset voit katsoa valitsemalla ensin Lähetykset 
(Inventory) -sivun ja sieltä Käsitelty (Processed) -välilehden. 
Muistuta asiakasta säilyttämään lähetyksen osoitetarra 
mahdollista palautusta varten.

Lähetyksen  
palauttaminen

Varastossa olevien lähetysten säilytysaika on kaksi viikkoa. Tee 
palautus ilmoitus lähetyksistä, joita ei noudeta ajoissa, jotka 
eivät kuulu omaan nouto pisteeseesi sekä niistä, jotka asiakas 
haluaa palauttaa. Asiakas palautukset ovat mahdollisia vain siihen 
noutopisteeseen, josta ne on noudettu. Palautukseen tarvitaan 
lähetyksen alkuperäinen osoitetarra. 

1. Hae eSchenkeristä palautettava lähetys.  
– Hallussasi olevat lähetykset näkyvät eSchenkerin etusivulla ja 
myös Lähetykset/Vastaanotettu (Inventory/Checked in) -valikossa. 
– Asiakkaan noutamat lähetykset löydät valikosta Lähetykset/
Käsitelty (Inventory/Processed). 
Voit myös etsiä lähetyksen skannaamalla lähetyksen viivakoodin 

2. Avattuasi lähetyksen yksityiskohtaiset tiedot valitse Lähetyksen 
palautus (Package Return). 

3. Anna lähetyksen Palautuksen syy.  
– Vaihtoehdot ovat Noutamaton (Not collected), Väärä noutopiste 
(Incorrect Collection Point) ja Asiakaspalautus (Return by Customer). 

4. Vahvista palautus painamalla Vahvista palautus (Confirm Return).
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Tarvitsetko tukea?

Soita 010 520 4900  

(arkisin klo 8.00–16.30) tai meilaa  

noutopiste@dbschenker.com 


