
NOUTOMAATIO 
Paras noutokokemus ostoksillesi. 



• Operaattori, joka tarjoaa eri nouto- ja toimitustavat yhtenä hallittavana kokonaisuutena 
• Laajin kalustevalikoima. Viessmann, Coolcenter, Aste, ... 
• Laajin softavalikoima. Toimitamme tarvitsemasi toiminnot pilvipalveluna ja avoimin rajapinnoin. 
• Ketterä kehittäjäkumppani.  Lisäämme toimintoja Sinun lähtökohdistasi ja osallistumme investointeihin. 

 



Palvelupisteet 

YHTENÄINEN NOUTOKOKEMUS 

Drive-in 

Noutolokerikot 



Lokerikkoautomaatiot 

Pikatäyttö Avoimet rajapinnat Etähallinta 

Palvelunoudon automaatiot 

Integroi 
verkkokaupan 

ja eri noutotavat 
yhteen 

Omavalvonta 



Etähallinta auttaa asiakaspalvelutilanteissa ja 
asiakaskäyttäytymisen selvittämisessä. 



Palvelunoudot 



Palvelunoudon automaatio mahdollistaa noutopisteet 
paikoissa, joissa on henkilökuntaa paikalla, esimerkiksi 
kauppojen yhteydessä drive-in pisteinä.  
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Kaksi käyttöliittymää: 
yksi asiakkaalle ja toinen kaupalle. 
 
Koko noutotapahtuma voidaan 
suorittaa näillä käyttöliittymillä, 
ilman kiinteää infrastruktuuria. 

Selain- 
pohjainen 



1. Asiakas tekee tilauksen verkkokaupassa ja 
valitsee noutoajan. 

2. Asiakas saa sovelluksessa vahvistusviestin, 
jossa on myös noutokoodi. 

3. Noudon ajankohtana asiakas ilmoittaa 
sovelluksella olevansa paikalla. 

4. Tilaus on valmiina odottamassa, ja asiakas 
saa sen vaikka suoraan autoonsa. 

5. Asiakas hurauttaa kotiin. 

Noutotapahtuma 
asiakkaan näkökulmasta  

K-18 
READY ✓ 



1. Tilaus saapuu ja tallentuu järjestelmään. 

2. Nouto-ajankohdan lähestyessä tuotteet 
kerätään ja toimitetaan odottamaan noutoa. 

3. Noudon ajankohtana asiakas ilmoittaa 
sovelluksella olevansa paikalla ja 
tunnistautuu tilausnumerolla. 

4. Tilaus toimitetaan asiakkaalle. 

5. Nouto kuitataan järjestelmään suoritetuksi. 

Noutotapahtuma 
kaupan näkökulmasta  



Lokerikkonoudot 



Noutopisteet voidaan sijoittaa käytännöllisiin paikkoihin kuten 
joukkoliikenteen solmukohtiin, parkkihalleihin tai kerrostalon aulaan. 



Ostosten haku onnistuu 
kätevästi vaikka kotimatkalla. 

K-18 
READY ✓ 



ZeeVending mahdollistaa miehittämättömät noutopisteet, 
jotka voivat olla auki myös silloin, kun kaupat ovat kiinni. 
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Noutohallinnan kautta voidaan 
hallita useita kohteita, 
mikä mahdollistaa 
asiakaspalvelun keskittämisen 
yhteen toimipisteeseen. 



Esimerkkejä erilaisista tavoista 
koota lokerikko. 

YKSI- JA MONIOVISET 
LOKERIKKOMODULIT 

Lokeroiden määrän ja tyypin voi valita myyntiennusteiden 
mukaisen tuotejakauman perusteella. Moduuleista koostuvaan 
lokerikkoon on helppo lisätä lokeroita tarpeiden muuttuessa, 
eikä koko lokerikkoa tavitse rakentaa uudelleen. 
 
Lokerikon koko ja muoto voidaan myös helposti sovittaa tilaan. 
 
Moduulien tyypit: 
•Konsolimoduuli 
•Pakastin 
•Jääkaappi 
•Ambient 
•Kombi – viileäkaappi, jossa pakastin- ja kylmälokerot 



ZEEVENDING ASIOINTIPÄÄTE 

Noutopisteellä asiakasta opastaa 
ZeeVending Asiointipääte. 
 
Selkeä ja helppokäyttöinen 
kosketuskäyttöliittymä ohjaa asiakkaan 
oikeille lokeroille ja avaa tilauksen ovet. 
 
Kolmikielinen käyttöliittymä tukee 
vakiona suomea, ruotsia ja englantia. 
 

Käyttöliittymän värit voidaan kustomoida asiakkaan 
brändin mukaisiksi ilman lisäkustannuksia. 



Noutohallinta on pilvipalvelu, jota voidaan käyttää 
yhdessä ZeeVending-tuoteperheen muiden osien 
kanssa. Noutohallinnan tarjoamat ajantasaiset tiedot 
ja tilaushistoria tukevat sekä aktiivista 
asiakaspalvelutilannetta että mahdollisia ongelma- 
tai reklamaatiotilanteita. 
 
Noutohallinnan kautta voidaan hallita useaa eri 
kohdetta keskitetysti, mikä mahdollistaa 
asiakaspalvelun keskittämisen yhteen 
toimipisteeseen. 

NOUTOHALLINTA 
ASIAKASPALVELUN JA ANALYTIIKAN 
PILVIPALVELU 



ULKO-OVEN NUMEROLUKKO 

 
Ulko-oven lukko on valinnainen ominaisuus. 

Noutopisteen käyttökokemus alkaa sen ovelta, kun 
painikkeisto pyytää asiakasta syöttämään noutokoodin. 
 
Noutokoodi tarkastetaan, sähkölukko avautuu ja 
käyttöliittymä pyytää asiakasta astumaan sisään. 



Extended features 
with addons 

Fast Filling App 
This addon enables fillers to manage orders with a tablet and a barcode 
reader. Especially in large Collection Points it saves a significant amount of 
steps and streamlines the filling process. 

Refrigeration Tracking and Optimization 
The Krispi application is for tracking and optimizing refrigeration equipment 
in stores. With Krispi you can achieve significant savings of up to tens of 
percents in energy and maintenance costs. 

Collaboration between shopkeepers 
These extensions enable sharing the capacity between multiple shopkeepers 
or suppliers – while enabling custom workflows for each. 

Your extensions 
Whether it’s a certain workflow of age limit checks, license plate recognition 
or ERP integration you desire – our development team will make it happen. 



ZeeVending Noutomaatio  
 
• Tarjoaa vakioidun käyttökokemuksen niin henkilökunnalle kuin asiakkaillekin 
• Merkkiriippumaton: Mahdollistaa laajan kalustevalikoiman 

• Laajennettavissa tarvekohtaisilla liitännäisillä 

• Säästää sekä hankinta- että elinkaarikustannuksissa 

• Tehokkaat asiakastukitoiminnot 

• Reaaliaikainen statistiikka 

• Nopea toimitus 

• Kotimainen 


