
 الك پی تی

بازیگران این شبکه فعالین  .تی پی الك شبکه اي را به نام پلک فراهم آورده است
پست، لجستیک، کوریري و شرکت هاي فعال در زمینه تجارت الکترونیک 
میباشند که با  بهره مندي از سرویس ها و محصوالت تی پی الك در بستر این 
شبکه با یکدیگر در تعامل هستند. تمرکز ما در رفع  چالش هاي پیش روي 

و مدیریت بهینه زمانبندي و هزینه اعضاي شبکه در فرست مایل و لست مایل 
ها است. ارائه سرویس ها از طریق کیوسک هاي تی پی الك که داراي الکرهاي 

 هوشمندي هستند، محقق میشود. 

تحویل مرسوالت به هاي سنتی، نسبت به روش تی پی الكیکی از منافع اصلی 
ي یک کیوسک مشخص در لست مایل میباشد، به اینصورت که باریار به جا

تحویل چند مرسوله به چندین نقطه در محدوده هاي تقریبا نزدیک به یکدیگر، 
 .یوسک مربوط به آن محل قرار میدهدآنها در ک

 

 

 

 

 

 



ساعته مرسوالت  24دستیار هوشمند شما براي دریافت  می تواند الكپی تی 
دریافت مرسوالت پستی،خریدهاي اینترنتی و هر سفارش دیگري همواره  .باشد

نیاز به حضور گیرنده یا هماهنگی قبلی دارد.این چالش زمانی بیشتر احساس 
و این  داز زمان دقیق رسیدن بسته ها به مقصد اطالعی ندار شخصمی شود که 

پی الك تی  .وارد کندلطمه  فردنامه ریزي هاي روزانه ي به بر است ممکن
. بنابراین با توسعه را میسر ساخته است روزتحویل مرسوله در هر ساعت از شبانه

توان انتظار داشت که مرسوالت بدون محدودیت زمانی این سرویس در کشور می
  .برسدو بدون نگرانی از مرجوع شدن به دست صاحبانشان 

 

 

 

 

 

 

 

 

از مهمترین چالش هاي مراکز تجاري،مدیریت ارسال ها و دریافت ها در  یکی
امکان تحویل و ارسال مرسوالت پستی را تنها در  تی پی الك .طول روز است

  یک نقطه مشخص از مراکز تجاري فراهم کرده است.



Choice Delivery شخص که  براي زمانهایی الك هستپی از تی یمحصول
 چه زمانیکه گیرنده،  دشومطمئن  دتواناما نمی دارسال کن رااي بسته میخواهد

 شخصالك به پی  . تیدتحویل بگیر ار مرسوله اش تواندمی در چه مکانیو 
با استقرار در مکان هاي  الك  پی تی .دکننده باشتعیین خودشتا  دکنکمک می

مختلف از جمله مراکز تجاري،اداري،مسکونی و مکان هاي عمومی از جمله 
امکان دسترسی به خدمات هوشمند را براي  ایستگاه هاي مترو و سراهاي محله

که  دکنتعیین می شخص فرستنده .اپراتورها و فعاالن پستی فراهم کرده است
آن  از ادر محلی که حتم عتی مشخص،در روز و سا ار ارسالیي گیرنده، بسته

  عبور میکند، بردارد.

 

 

 

 

 

 

 

Service Point  کوریر . این محصول براي الك هستپی  دیگري از تیمحصول
مفید و کارآمد هست به گونه اي که سفارش را داخل  ها و فروشگاه هاي کوچک

 الکر قرار میدهند و باریار در زمان مناسب جهت توزیع مرسوالت را برمیدارد.



ي قبول نقطه«در دو موضع  راهاي الکرش الك سرویسپی  براي این کار تی«
مصرف در اختیار » آوري جهت حملي جمعنقطه«و » یر از فروشگاهکور

نظم و سرعت خوبی به کار داد و  ودشبا این کار، هم می میدهد.قرار  کنندگانش
 ي بهینه از وقت نیروي انسانی داشت.هم راهکارهاي بهتري براي استفاده

 

 

 

 

 

 

 

 

Self-service  پستی انجام می تراکنش هایی که پیشتر توسط اپراتورهاي
 وسک هاي سلف سرویس انجام می شود.شدند توسط خود مشتریان در کی

مکمل  ،افراد در مناطق نزدیک به محل زندگیمستقر  کیوسک هاي تی پی الك
خدمات پستی مرسوم تحویل بسته می باشد. این الکرها مجهز به مانیتورهاي 

ه فرد تامین می لمسی هوشمند بوده و امنیت آنها به کمک کدهاي منحصر ب
 .شود

 



 

 

 

 

 

 

فقط میباشد،  صندوق پست اشتراکی ساکنینالك  پی از دیگر محصوالت تی
استفاده  الكپی تی کافیست به البی ساختمان خود مراجعه کنید و از خدمات 

  .کنید

 

 

 

 

 

آنچه که ما برآن تمرکز کرده ایم بهبود تجربه مشتري و سطح کیفی خدمات 
که شرکت هاي تجارت الکترونیک و فعالین حمل  در صورتیاست.عالوه بر این 

شاهد کاهش هزینه  بهره برداري کنند، الك پی تیپستی  الکرهاي از و نقلی
 .هاي توزیع،انبار داري،و حتی کاهش تعداد مرسوالت برگشتی خواهند شد


