
Label Engine
Funcionalidade do produto



O label engine permite-lhe imprimir 
etiquetas sem necessidade de 
documentar à transportadora. Isto 
significa que pode avançar com a 
preparação das encomendas 
independentemente da operação do 
operador do transporte.
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A emissão de etiquetas está sujeita à capacidade das 
transportadoras, o que condiciona a sua agilidade na 
preparação das encomendas.

Qual é o problema?

Não contempla casos 
especiais

Torna-o dependente de 
terceiros num processo 

central

Incompatível com 
funcionamento assíncrono

Abranda as suas operações



99,9% de disponibilidade do serviço.

Aumentar a velocidade de documentação e de 
obtenção de etiquetas x60.

Independência de infraestruturas de terceiros 
na gestão dos processos centrais.

Inclui operações mais complexas, fluxos de 
preparação não sequenciais e operações 
assíncronas.

A Deliverea desenvolveu um motor de etiquetas 
próprio que lhe permite:
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Fluxo técnico

API

Optional
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Devolver rótulo gerado

Documentação de expedição

Rótulo de 

devolução

Rótulo gerado

Criar encomenda com parcelas

Adicionar/remover parcelas

Gerar rótulo para uma parcela

Gerar rótulo para uma parcela

Confirmar encomenda

Serviço webMotor de etiquetagemSistema de clientes



Casos de uso
Alto volume
Clientes com um fluxo de preparação apertado para os quais esperar 4 segundos 
para completar o processo de documentação contra a Transportadora pode ser um 
estrangulamento com um impacto na capacidade de preparação.

Processo de consolidação
Clientes que consolidam várias encomendas para o mesmo destinatário em diferentes 
fases de preparação. Inicialmente, desconhece-se o número de pacotes a constar numa 
determinada expedição, pelo que o fluxo de documentação tem de ser assíncrono.

Preparação não sequencial
Clientes que, por razões operacionais, não realizam um processo de recolha 
sequencial e, portanto, iniciam o processo de recolha sem conhecer o número exacto 
de embalagens e/ou etiquetas necessárias para completar a encomenda.



Departamento de produto

Contacto

Consulte o nosso Roadmap Faça sugestões sales@deliverea.com

https://portal.productboard.com/frlpwc2p592gjjnzrasp9kgv/tabs/5-roadmap
https://portal.productboard.com/frlpwc2p592gjjnzrasp9kgv/tabs/5-roadmap/submit-idea
mailto:sales@deliverea.com

