CargoON
Premium Support
Wynieś swój biznes na wyższy poziom!

Premium Support

to rozwiązanie do zaawansowanej, skrojonej pod indywidualne potrzeby
pracy na platformie. Oferujemy dedykowany serwis, który pozwoli skorzystać
ze wszystkich możliwości konfiguracji i automatyzacji na platformie
w kompleksowy sposób.

Jako Klient Premium uzyskasz także dostęp
do unikalnych sesji ze specjalistami CargoON.

Premium Support czy Online Support?
Po bezpłatnym okresie wstępnym to Ty decydujesz, która opcja będzie dla Ciebie lepsza.
Sprawdź różnice i zdecyduj, który pakiet wybierasz.

PREMIUM SUPPORT

ONLINE SUPPORT

Online HelpCenter
dostępne bezpośrednio na stronie
https://help.trans.eu/

Online HelpCenter
dostępne bezpośrednio na stronie
https://help.trans.eu/

Komunikacja z Customer Agent
dostępna przez messenger (FAQ)

Komunikacja z Customer Agent
dostępna przez messenger (FAQ)

SLA: odpowiedź na następny dzień roboczy

Bez SLA: tak szybko jak to możliwe

Dedykowany Customer Success Manager

Kanał ogólny: ogólny adres e-mail

Dedykowany kanał komunikacji
poprzez indywidualny e-mail i nr telefonu
Solution Sessions, Training Sessions and Feedback
Sessions
prowadzone z ekspertami CargoON dla optymalnego
wykorzystywania platformy i dzielenia się najlepszymi
praktykami pomiędzy partnerami (to your connected
third parties)
Market Review Sessions
dzielenie się najważniejszymi informacjami z rynku
i trendami

Premium Support jest skrojony dla twojego biznesu!

Rozwiązania i sesje treningowe są zaprojektowane w taki sposób, aby zmaksymalizować
korzyści wynikające z korzystania z platformy CargoON. Usługa pomaga także dzielić się wiedzą
i dobrymi praktykami ze wszystkimi interesariuszami w Twojej organizacji.
To najnowocześniejsze wsparcie, o które proszą użytkownicy, którzy chcą w pełni wykorzystać
potencjał platformy.

Typ sesji

Tematy

Przeznaczenie

Sesja rozwiązań w formie Q&A

Scenariusze biznesowe i prezentacje
w formie case study, aby doskonalić
codzienne korzystanie z platformy
i rozwiązywać problemy.

Dla wszystkich kluczowych klientów
z każdego podmiotu

Training Session with Q&A

Dedykowane sesje na prośbę
użytkowników.

Master Class dla max. 3 osób. Jest
otwarty dla wszystkich kluczowych
użytkowników z różnych podmiotów.

Twój głos jest dla nas ważny!
Feedback sessions to najlepszy sposób, aby przedyskutować nowe pomysły, omówić potrzeby
i zmiany. Dają przestrzeń do dzielenia się opiniami, które prowadzą do innowacji produktu.
Sesje Market Review przeznaczone są głównie dla menedżerów i liderów (łańcucha dostaw,
zakupów, finansów), którzy chcą być na bieżąco z sytuacją rynkową i lepiej rozumieć wyzwania
transportu drogowego.

Typ sesji

Tematy

Przeznaczenie

Sesja Feedback

Indywidualne spotkania z naszymi
ekspertami. Wymiana obserwacji
i potrzeb ma na celu ciągły rozwój
produktu.

Kluczowi klienci

Sesja Market review

Market InsightsON by CargoON.
Wartościowa analiza trendów
branży TSL i przegląd obserwacji
i prognoz przedstawiony przez
naszych doradców biznesowych.

Dedykowane kluczowym
użytkownikom platformy CargoON
plus dodatkowe zaproszenie dla

współpracowników zajmujących się
kontrolą wydatków na fracht np.
z działu zaopatrzenia i finansów.
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