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١نظام إدارة التوصيل
تطبيق مناديب التوصيل	 

 
مع الوقت مندوب التوصيل القريب من العميل سيستلم طلب لتوصيل طلب ما 

و مندوب التوصيل سيقرر القبول او رفض الطلب في الوقت عينه ، في نفس 
الوقت مندوب التوصيل يستطيع الوصول للعميل بدون اي اتصال باستخدام 
احدث تقنيات الخرائط و استالم الطلب كذلك تحديث الطلب ك تم تسليمه مع 
التوقيع االلكتروني للمستلم و رفع على سيرفراتنا و مندوب و طلب بنظام 

متكامل وسهل اإلستخدام.
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٢نظام خدمة العمالء
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إدارة جدولة و عنونة جميع شحناتك بأسهل الطرق	 
معظم مناطق و أحياء المملكة العربية السعودية تم ربطها 	 

بهذا النظام
يدعم اللغتين العربية و اإلنجليزية	 
مربوط تمامًا بالرسائل النصية والتنبيهات في حال تم التحديث 	 

ألي سبب



٣لوحة تحكم العميل
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تحميل التقارير اليومية – االسبوعية – الشهرية – السنوية	 
التقارير المالية	 
معلومات مدير حساب العميل متوفرة	 
برنامج توصيل و شحن	 
اضافة عدد ال نهائي من الشحنات بضغطة زر	 
تقرير التوصيل اليومي	 
نظام التذاكر لخدمة العمالء	 
ملفات الربط بين انظمة العميل و انظمة غادي	 
الشحنات الخارجة للتسليم اليومية بفلتر خاص لها	 
العديد من الرسومات البيانية توضح حجم اإلنتاجية واألداء 	 

لشركة التوصيل
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٤نظام تتبع الشحنات
تتبع شحناتك مع شركة غادي	 

سوف يتم اصدار رقم شحنة بمجرد اضافة شحنة من قبل  المتجر , كما 
سيستلم العميل رساة نصية sms برقم الشحنة واسم المندوب الذي سيقوم 

بالتوصيل  بمجرد خروجها من محطة التوصيل )المستودع( وكذالك  يمكنة 
تتبع الشحنة عبر موقع شركة غادي gadi.sa بمجرد اضافة رقم التتبع يمكنة 

متابعة مع شحنتة  وموقعها 



٥تطبيق المناديب
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استالم الشحنات من 	 
المرسلين بواسطة التطبيق

تحديث الحالة ب تم التوصيل 	 
او لم يتم التوصيل

أسباب عدم التوصيل مربوطة 	 
تمامًا مع نظام خدمة العمالء 

و نظام العمليات
الدليل االلكتروني	 

) التوقيع + الهوية (
امكانية تعديل العنوان 	 

بواسطة مندوب التوصيل
امكانية اعادة الجدولة 	 

اتوماتيكيا بواسطة المندوب

مربوط بالخرائط لمعرفة 	 
العناوين

ارسال االشعارات للعميل 	 
واتساب

ارسال االشعارات لمعرفة 	 
اين مكان المندوب

برنامج إلدارة المستودعات و 	 
التوصيل



٦جدولة  الشحنات 
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إمكانية جدولة الشحنات من بواسطة العميل	 
ال يتطلب اسم مستخدم وكلمة مرور للدخول لصفحة جدولة 	 

الشحنات فقط عبر رابط او التواصل مع خدمة العمالء يمكن  
للعميل تحديد تاريخ ووقت وصول  شحناته   

فتح التذاكر و متابعتها	 



شكرًا
لــــــك


