
Realtime je verzending volgen? Het kan écht met Saddl &
Routeshare!
Met Saddl kun je op elk moment precies zien waar de koerier zich bevindt en hoe laat
hij bij je aankomt.
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SAMENVATTING

Het volgen van een pakketje, dat zou toch meer moeten zijn dan een status die af en toe
verspringt? Met Saddl kun je je bestelling realtime volgen en zie je op elk moment waar de
Saddl koerier zich bevindt en hoe laat hij bij je aankomt. Track & Trace, maar dan goed. We
horen je al denken: "Gaaf! Hoe werkt het?" Routeshare, bekend van de app waarmee je live
je locatie kan delen, zorgt voor de technologie en maakt het mogelijk dat de koeriers die met
ons samenwerken eenvoudig hun locatie aan jou als ontvanger kunnen doorgeven. Super,
toch?!

Track & Trace. Het zou je leven als shopper makkelijker moeten maken, maar je kent
het waarschijnlijk vooral als een webpagina met een simpel statusbalkje dat met geluk een
keer van 'verzonden' naar 'afgeleverd' springt. Makkelijk is anders. Weten wat er nou echt met
je pakketje gebeurt; waar het zich bevindt en hoe laat je het mag verwachten, dat zit er niet
echt in.

Met Saddl krijg je de volledige controle over hoe, waar en wanneer je je bestelling wil
ontvangen. Daar hoort realtime inzicht in de locatie en aankomsttijd van je aankoop natuurlijk
bij! Track & Trace, maar dan goed. Samen met Routeshare, de app waarmee je gemakkelijk
en live je locatie kan delen (en dat had je natuurlijk al lang op The Next Web gelezen), zorgen
we voor een oplossing die je wél gewoon laat zien wat er gebeurt en wat je kunt verwachten.
Helemaal live en realtime. Na het inplannen van de bezorging laten we je weten dat een van
de bij ons aangesloten koeriers jouw kant op komt. Je kunt dan via de meegestuurde link op
elk moment zien waar de koerier zich bevindt en hoe laat hij bij je aankomt.

Vind jij dat je als klant (of natuurlijk als winkel) ook super service en real time tracking bij je
bezorging verdient? Neem dan snel contact op of bel 085-021 17 44. Dan komen we bij je
langs. Tot snel!

Zelf ook Routeshare gebruiken? Met de Routeshare app kun je makkelijk je locatie en
verwachte aankomsttijd delen met de personen op de plek van bestemming. Helemaal live en
realtime!
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OVER SADDL

“Als klant zou je altijd koning moeten zijn. Ook als het om de bezorging van je bestelling gaat. Dankzij Saddl
bepaal jij hoe, wanneer én waar je jouw aankoop in ontvangst neemt.

Bij Saddl ga je dat vervelende bericht, dat je ergens tussen 9 en 5 een pakketje kunt verwachten, niet krijgen.
Nooit. Jij bepaalt wanneer we komen. Zelfs als je haast hebt. Dan zijn we er gewoon binnen een uur.

Waarom kunnen wij wél dit soort beloftes maken en wat doen wij nou anders? Eigenlijk doen we twee simpele
dingen: We communiceren met de klant en we gaan slim om met de tijd en beschikbaarheid van onafhankelijke
koeriers. Dus. Bel, mail of tweet naar je favoriete winkel en zorg ervoor dat hij vandaag nog aan de slag gaat met
Saddl. Je verdient het! Omdat je een koning bent :)

[EN]

Saddl makes shopping that much more comfortable by making sure that the goods you've ordered arrive at the time
of your choice.

Our online platform enables retailers to have their goods delivered under two hours from now, or within a specified
timeframe of only one hour! How? We organise local shipments more efficiently by intelligentlyaggregating and
matching the location and availability of (independent)local couriers with the shipments of retailers.

Our services are suitable for online retailers as wel ass bricks-and-mortar retailers as our platform handles shipping
orders in two ways: Via a direct link or automatically via our open API. For consumers, using Saddl gets even much
easier as they only have to selectus as their favorite shipping method in their favorite webshop, or confirm the
shipment via a text message or email.
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