Novo aplicativo CMA CGM
faça o dowload!
CMA CGM reforça seu eBusiness oferecendo um novo aplicativo amigável.

Disponível também para tablet

O novo aplicativo oferece uma interface simplificada atualizada conforme os
últimos padrões. É mais intuitivo e vai oferecer agilidade deslizando de
um menu para o outro.
Além das funcionalidades atuais, um menu de Notícias foi adicionada para
mantê-lo informado em tempo real dos últimos acontecimentos do Grupo CMA
CGM.

Localize o seu container através do acompanhamento
de embarques
Localize e rastreie seu embarque, obtendo clareza e entendimento
de todas as etapas desde o Local da Retirada até o Local de En trega, incluindo todas soluções de transportes, navios e linha de
serviços quais foram, atribuídos ao seu embarque.

Procure uma programação específica por navio ou
viagem, ou utilize o nosso Localizador de rota
Utilize Aplicativo CMA CGM para localizar uma programação para
um navio especifico, viagens, ou utilize o nosso localizador de
rota.
Diretamente conectado ao sistema de informações da CMA CGM,
o Aplicativo fornecerá informações e soluções de rotas otimizadas
e escolhidas entre mais de 200 serviços, mais de 400 navios que
conectam 420 portos ao redor do mundo.

Favoritos e compartilhamento
Ao utilizar o Aplicativo, cada pesquisa será salva gerando um
histórico para facilitar o gerenciamento de vários embarques.
Basta realizar o login novamente e navegar no aplicativo e clicar
nos favoritos para obter rapidamente todas informações que você
necessita.
Você também pode compartilhar seus resultados para manter as
pessoas informadas sobre o status dos embarques, noticias ou
qualquer outra informação acessível no aplicativo.

Mantenha-se atualizado com as últimas notícias
Leia todas as últimas notícias do Grupo para ficar por dentro das
atividades do Grupo. Você pode filtrar facilmente quais categorias
você deseja ver e estiver interessado em atualizações
de serviços, informações e etc.

Contatar a CMA CGM facilmente
Se você precisar de ajuda ou tiver alguma dúvida, você poderá
contatar nossas equipes através do Aplicativo utilizando nossa ferramenta de atendimento ao cliente.

