
 

 
                           
 

Integracja z DPD 

 

 Aplikacja pozwalająca generowanie wydruków (listów przewozowych, nalepek adresowych, 
etykiet na przesyłki) i ewidencji danych wysyłkowych w systemie Comarch ERP Altum wraz z 
exportem list przesyłek do przewoźnika DPD. 
 

  

  
 

Uruchomienie synchronizacji paczek                                                                                List przewozowy 

 

 

Cechy: 
• Aplikacja pozwala na bieżącą kontrolę statusu paczki na każdym jej etapie,  

• Ewidencja danych znajdujących się na listach przewozowych oraz wszelkie informacje o wysyłkach znajdują się w systemie ERP,  

• Przesyłanie informacji do przewoźnika określa harmonogram synchronizacji dokładnie wg ustalonych terminów,  

• Z poziomu systemu ERP można wygenerować wszelkie niezbędne dla wysyłki dokumenty i inne elementy towarzyszące przesyłce,  

• Obsługa paczek krajowych i zagranicznych,  

• Możliwość tworzenia przesyłek wielopaczkowych,  
• Możliwość wcześniejszego przygotowania paczek do wysyłki,  

 

 
 Dokładny opis funkcjonalności zawiera dokument "Integracja systemu Comarch Altum z przewoźnikiem DPD". 

 

 

Korzyści: 
• Lepsze wykorzystanie czasu pracy własnych pracowników –> ograniczenie kosztów,  

•  Wyeliminowane zostają błędy powielania informacji lub „ręcznego” przetwarzania danych, a więc także koszty naprawy tych błędów,  

•  Elektroniczny kontakt z przewoźnikiem – automatyczne przesyłanie danych bez ingerencji operatora, czyli szybka i efektywna wymiana 
danych,  

 

 

Wymagania: 
• System Comarch Altum – wersja aktualnie supportowana przez Comarch,  

• Wymagane licencje:  
- użytkownik aplikacji – Comarch Altum Użytkownik nienazwany, 
 

 

 

 

 

 



 

 
                           
 

 

 

 

Licencjonowanie:  

 
 
 
 

Cennik oprogramowania 

Nazwa moduł  / Dostęp Cena Gwarancja T- Matic 

Integracja z DPD –  licencja serwerowa /  

licencja stanowiskowa Comarch ERP Altum  

maksymalna liczba użytkowników aplikacji = ilość 

licencji Comarch Altum Użytkownik nienazwany  

 

 

 

 

 

 

9.000,00 PLN 

 
Aplikacja posiada roczną Gwarancję T-Matic w terminie jednego 
roku od miesiąca zakupu. Przedłużenie Gwarancji T-Matic na 
aplikację: 

• 15% wartości Oprogramowania w przypadku 
zamówienia i opłacenia Gwarancji najpóźniej w dniu 
zakończenia Gwarancji, 

• 20% wartości Oprogramowania w przypadku 
zamówienia i opłacenia Gwarancji w ciągu 30 dni od 
dnia wygaśnięcia Gwarancji,  

• 35% wartości Oprogramowania w przypadku 
zamówienia i opłacenia Gwarancji w ciągu 6 
miesięcy od dnia wygaśnięcia Gwarancji, 

• 40%  wartości Oprogramowania w przypadku 
zamówienia i opłacenia Gwarancji w terminie 
późniejszym niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia 
Gwarancji, 
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