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Задачи TIMOCOM:

Представителството на немската

▪▪ TIMOCOM проверява всички необходими документи на потенциални нови клиенти

TIMOCOM GmbH

преди достъпа до система Smart Logistics System.
▪▪ TIMOCOM позволява достъп до системата само със софтуера за сигурност TC Login.
Вашата задача:
▪▪ Винаги обръщайте внимание, че TIMOCOM ID (съответства на клиентския номер)
и посочените данни за контакт от транспортната поръчка на Вашия потенциален
търговския партньор трябва да съвпадат със запаметените данни в неговия фирмен
профил.
▪▪ Поискайте от Вашия потенциален търговски партньор да Ви изпрати имейл
от съответното предложение, за да сте сигурни, че Вашият партньор действително
има достъп до нашите приложения.
▪▪ Следвайте указанията за безопасност в областта „Services -> Sicherheit“
(услуги -> безопасност) на интернет страницата на TIMOCOM.
▪▪ Има ли още нещо неясно? Тогава се свържете с нашите специалисти в TIMOCOM
по темата безопасност на телефон +36 22 51 59 61!
▪▪ Ако имате обосновани съмнения относно сериозността на възможния търговски
партньор, можете да се обърнете към екипа TIMOCOM Identify. За целта трябва
да са изпълнени следните точки и да се изпратят съответните документи:
1. Изцяло попълнен формуляр за заявка с посочени причини за съмненията
2. Копие на получените фирмени документи на търговския партньор
3. Разпечатка на получената от Вашия търговски партньор оферта от съответното
приложение на нашата система Smart Logistics System.
Формулярът за поръчка и друга информация за TIMOCOM Identify ще намерите на нашата
интернет страница в меню "Services -> Sicherheit" (услуги -> безопасност).
Изпратете цялата документация по имейл на info.bg@timocom.com или по факс
на номер +36 22 51 59 81.
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