
Smarttime eShip

Kuljetusten hallinta 
Netvisorista



Mikä on Smarttime eShip?

• Smarttime eShip on kuljetustilausten 
hallintajärjestelmä

• Se on kehitetty yhteistyössä Visma Solutions Oy:n ja 
Unifaun Oy:n kanssa

• Sen avulla yritys voi tehokkaasti hallinnoida 
sähköisiä kuljetustilauksia Netvisorista

• Se muodostaa Netvisor tilauksen pohjalta 
kuljetustilauksen asiakkaan valitsemalle 
kuljetusyhtiölle ja mahdollistaa tilauksen seurannan

• Kaikki tarvittavat kuljetusasiakirjat, kuten rahtikirja ja 
pakettikortit, hoituvat sen avulla



Miten se toimii?

• Palvelu hakee Netvisorista yrityksen tilaukset

• Näistä valitaan jokin kuljetustilauksen pohjaksi

• Seuraavaksi täytetään kuljetuksen vaatimat palvelu-

ja kollitiedot sekä lähetetään tilaus sähköisesti

• Tilauksen jälkeen voidaan tulostaa rahtikirja ja 

pakettikortit

• Itse paketit toimitetaan tai haetaan kuten nytkin

• Palvelusta voi myös seurata toimituksen etenemistä 

(mahdollista myös Netvisorista)
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Mitä kuljetuspalveluita se tarjoaa?

• eShip palvelun tukemat kuljetuspalvelut:

• Posti kotimaan pakettipalvelut

• Express, Kotipaketti, Pikkupaketti, 

Postipaketti

• Kaukokiito

• DB Schenker kotimaan kuljetukset

• Lisäksi valittavissa on edellä mainittuihin 

palveluihin kuuluvat lisäpalvelut, muutamia 

erikoispalveluita lukuun ottamatta.



Kuljetuspalveluiden jatkokehitys

• Unifaun integraatio mahdollistaa jatkossa useiden 

eri kuljetuspalveluiden liittämisen Smarttime eShip 

palveluun

• Suunnitelma tarkentuu asiakastarpeen mukaisesti



Miten palvelun saa käyttöön?

• Palvelun saa käyttöön Netvisor Storesta

• Kuljetustilauksia varten yrityksellä tulee olla sopimus 

käytettävän kuljetusyhtiön kanssa.

– Tai vastaavasti lupa käyttää vastaanottajan sopimustunnusta

(mahdollista joissakin palveluissa)

• Postin osalta tarvitaan Logistiikan sopimustunnus

– Soittamalla 0200 77000 tai yritysasiakaspalvelu@posti.com

– Huom. Älä tilaa Postin SmartShip palvelua!

• Ilmoita käyttäväsi palvelua Unifaun Online palvelun kautta.

• Et tarvitse omaa Unifaun Online tiliä, koska eShip palvelu kytkee 

Netvisorin Unifaun Online palveluun Smarttime tilin välityksellä.

mailto:yritysasiakaspalvelu@posti.com


Mitä palvelu maksaa?

• Smarttime eShip palvelun hinta on 30 €/kk. Lisäksi 

veloitetaan 0,5 €/kuljetustilaus.

• Käyttöönotto-, koulutus- ja tukipalvelut ovat 

maksullisia palveluita. Mutta käyttöönotto on erittäin 

helppo tehdä myös itsepalveluna - oheita 

seuraamalla. Ohjeet löytyvät MarketPlace:sta.

• Mikäli ohjeet ovat puutteellisia tai käyttöönotossa 

tapahtuu jokin virhe – ota yhteyttä 
eship.support@smarttime.fi

mailto:eship.support@smarttime.fi

