ANVÄNDARMANUAL
FÖRENKLA DIN VARDAG MED
MOTTAGARFRIA HEMLEVERANSER
MED INTAKT KYLKEDJA

E-DROP
FÖRENKLA DIN VARDAG MED MOTTAGARFRIA
HEMLEVERANSER MED INTAKT KYLKEDJA
E-drop är en molnbaserad tjänst skapad för att förenkla vardagen. Med E-drop
och ett smart leveransskåp för utomhusbruk möjliggörs hemleveranser utan behov
av ett personligt möte. Tjänsten är uppkopplad till ett leveransskåp med kyl- och
frysfack. Med hjälp av mobilapplikationen kontrollerar och styr du vem som ges
tillträde till leveransskåpet.
Genom att scanna leveransens streckkod öppnar leverantören enkelt dörren och placerar
leveransen i skåpet. Skåpet är anpassat för att ta emot upp till fyra pappkassar med mat eller
motsvarande storlek på paket. Utöver möjligheten att kyla skåpet finns också ett separat
frysfack.
Så snart leveransen är utförd skickas en notis via appen och när det passar hämtar du ut
varorna genom ett knapptryck i appen. I appen kan även digitala nycklar skickas som innebär
att någon får tillgång till skåpet under en begränsad tid och kan hämta upp varor i skåpet.

UPPKOPPLAD

SCANNER

KYL/FRYS

SÄKERHET

DAGLIGVAROR

PAKET

Trådlös kommunikation
via mobilapplikation

Standardiserad
SCCS-kod
scannas vid leverans

En obruten kylkedja
från leverantör
till ditt hem

Möjlighet att välja
säkerhetsnivå

Ta emot
matleveranser
utan att vara
hemma

Paket som inte
får plats i din
brevlåda
kan levereras.

VAD ÄR E-DROP?
E-drop är en tjänst som möjliggör obevakade hemleveranser med obruten kylkedja.
Matkassarna levereras enkelt till ditt kylda leveransskåp medan du gör något annat.
Det blir inga fler leveransperioder i vardagen att ta hänsyn till.
E-drop är en tjänst som gör hemleveranser lika bekymmersfria som att få post i brevlådan.

VARFÖR E-DROP?
Beställ maten hos din e-handlare och tag emot leveransen utan att vara hemma.
Varorna står säkert i ditt kylda leveransskåp tills du kommer hem.
Beställ dina livsmedel på nätet utan att behöva anpassa fritiden till transportörens
leveransperioder. Varorna levereras enkelt hem till ditt kylda leveransskåp och förvaras
säkert tills det passar dig att bära in dem.

HUR FUNGERAR DET?
Chauffören levererar enkelt med hjälp av streckkoden till ditt uppkopplade leveransskåp
som håller dina varor både säkra och kylda eller frysta tills du väljer att hämta dem.
I appen schemalägger du när kyl och frys ska vara
aktiva för att ta emot tempererade leveranser.

MOBILAPPLIKATIONEN
Med den bakomliggande tekniken är leveransskåpet för E-drop mer än bara ett kylskåp.
Tillsammans med mobilapplikationen blir E-drop en användarvänlig och innovativ tjänst som
förenklar ditt vardagspussel. Mobilapplikationen är nämligen kontrollpanelen för ditt leveransskåp. Genom applikationen kan skåpet sända omedelbar information till dig och du kan
styra dess funktionalitet, direkt i mobilen. Applikationen finns att ladda ned gratis för både
iOS och Android.

Applikationens funktionalitet:
- Schemalägg kylfunktionen.
- Lås upp leveransskåpet, även på distans.

(transportörer scannar leveransens kod som öppnar skåpet).

- Notis om mottagen leverans.
- Notis med eventuellt felmeddelande.
- Hantera tillfälliga användare av leveransskåpet med digitala nycklar.
- Logga temperaturen.

ATT BESTÄLLA HEMLEVERANS TILL SKÅPET
E-drop är obereonde av leverantör vilket gör att du kan beställa dina varor från valfri
e-handelsaktör. När beställningen är slutförd och hemleveransen ska bokas anger du
följande, eller likvärdig, text i något eller flera fält för fritext:
Scanna streckkod på adressetikett/fraktsedel i E-drop
leveransskåp för att låsa upp och leverera i skåpet.
Genom att ange informationen vet chauffören var och hur leveransen ska hanteras vid ditt
hem. Adressetiketten eller fraktsedeln blir således chaufförens unika och tillfälliga nyckel till
leveransskåpet. Samtidigt som streckkoden scannas skickas en automatiskt notis till dig om
att paketet levererats.

