Modtagere kan nu kvittere for pakkelevering på selve pakkelabelen.
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Nye tiltag sikrer fortsat
høj leveringssikkerhed
GLS tilbyder nu sine modtagere tre nye muligheder for at bekræfte levering
af pakker. Alle modeller sikrer en fortsat høj leveringssikkerhed og
overholder samtidig myndighedernes skærpede anvisninger i disse specielle
tider.

Midlertidig fuldmagt
Modtager kan printe en midlertidig fuldmagt (link til fuldmagt)og hænge
den uden for sin indgangsdør, så vores chauffør ser den. Hvis ikke modtager
kan printe fuldmagten, må den gerne skrives af i hånden.
GLS-chaufføren kobler den sammen med GLS’ fuldmagtsystem, tager et
billede af fuldmagten, scanner pakkerne og placerer dem som angivet på
fuldmagten.
Denne løsning er specielt velegnet, hvis der skal leveres flere pakker til
samme modtager.
Afsender ser som altid beviset for leveringen i sit GLS-system - nu angivet
med FM for fuldmagt og en talkode.
Kvittering på pakkelabelen
Nyeste tiltag fra GLS’ side er muligheden for at kvittere for pakken direkte
på pakkens label. Det vil foregå efter denne fremgangsmåde:
•
•
•
•

GLS-chaufføren stiller pakken og går 2 meter tilbage.
Modtageren kvitterer på labelen på pakken - med sin egen kuglepen.
Modtageren går 2 meter væk fra pakken.
GLS-chaufføren går hen til pakken igen og tager et billede af
underskriften på labelen.

Pakken er nu leveret med kvittering, og afsender kan som altid se
kvitteringen i GLS-systemet - helt som de er vant til.
Denne model er en nem og enkel løsning, hvis der skal leveres en enkelt
eller få pakker.
Midlertidig dispensering af underskrift i GLS PakkeShops
Med øjeblikkelig virkning afviger GLS fra sit krav om underskrift på
scanneren i vores PakkeShops.
Vi håber på vores kunders forståelse for denne dispensering, som grundet
appellen fra myndighederne tirsdag aften, ikke bliver varslet efter gældende
tidsfrister i vores samarbejdsaftale.
Der er fra nu af åbnet op for, at modtagerne i vores PakkeShop kan få
udleveret sin pakke uden at skrive under for modtagelse. Vi beder om
modtagerens fulde navn, som bevis for levering. Dette er en midlertidig
løsning, indtil vi oplever normal situation i Danmark igen.
GLS håber dermed, at alle modtagere i vores PakkeShops vil overholde
myndighedernes skærpede appel til hele Danmark og holde afstand på 2
meter - også i en evt. kø til udlevering af pakker.

GLS Denmark og GLS koncernen Kvalitetsførende inden for pakkedistribution i Europa.
GLS Denmark og GLS Express er selskaber af GLS, General Logistics Systems
B.V. (med hovedsæde i Amsterdam). GLS leverer pålidelige
pakkedistributionsløsninger af høj kvalitet til mere end 200.000 kunder og
tilbyder derudover ekspres- og logistikydelser. "Kvalitetsførende inden
pakkelogistik" – sådan lyder grundprincippet i GLS. Med egne selskaber og
partnere dækker koncernen 45 lande, og er forbundet med hele verden via
kontraktlige aftaler. Med sit vejbaserede netværk er GLS en af de førende
udbydere af pakkedistribution i Europa. Koncernen er også til stede i
Canada og på USA’s vestkyst. GLS råder over ca. 70 centrale og regionale
hubs og ca. 1.400 depoter og agenturer. Omkring 19.000 medarbejdere, ca.
26.000 distributionsbiler og ca. 3.500 line hauls arbejder hver dag for GLS. I
regnskabsåret 2018/19 transporterede GLS 634 mio. pakker og opnåede en
omsætning på 3,3 mia. euro.
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