CESTNÁ DOPRAVA

Riadim svoje prepravy efektívne!
Nevýnosné objednávky a trasy prepráv s nadbytočnosťou stoviek kilometrov už nebudú váš problém. Pre zjednodušenie a sprehľadnenie procesu riadenia prepráv ponúkame efektívne riešenie. Je ním „Modul riadenia
prepráv“, ktorý je od 16.9.2013 novým doplnkovým
modulom monitorovacieho systému Dispečer.sk.

Ú

lohou „Modulu riadenia prepráv“ je zjednodušiť a zautomatizovať celý proces riadenia prepravy. Je vhodný najmä pre
dopravné spoločnosti. Svojimi funkciami pomáha pri práci tým, že
hodnotí rentabilitu objednávok, navrhuje optimálne trasy prepráv a počíta predpokladané náklady na prepravu ešte pred jej realizáciou. Po ukončení prepravy automaticky vyhodnotí reálne náklady a vyčísli výnos, ktorý vám priniesla.

Ako vám „Modul riadenia prepráv“
ušetrí čas, prácu a peniaze
V systéme Dispečer.sk v „Module riadenia prepráv“ zadáte destinácie objednávky a údaje o Vašom klientovi. Následne systém
vykoná analýzu zadaných destinácií z hľadiska geografickej polohy a času príchodu do destinácie. Na základe analýzy týchto kritérií modul automaticky ponúkne zoznam existujúcich prepráv,
do ktorých je možné danú objednávku pridať alebo vytvorí úplne
novú prepravu. Systém ponúkne len vozidlá, ktoré sú pre danú
prepravu vhodné. To znamená, voľné vozidlá s dostatočnou kapacitou nákladného priestoru.
Pri každej zmene parametrov prepravy systém automaticky vygeneruje optimálnu trasu s ohľadom na všetky objednávky zahrnuté
v preprave. Trasu prepravy si viete v prípade potreby upraviť podľa
svojich požiadaviek. Medzi jednotlivými destináciami máte možnosť
vytvoriť viac alternatívnych trás. Ku každej trase sú zverejnené
informácie o jej dĺžke, časovej náročnosti a predpokladaných nákladoch na prepravu.
Súčasťou analýzy objednávky je vypočítanie kritickej ceny objednávky. Je to minimálna cena, pri ktorej sa objednávku oplatí realizovať. Vďaka tomu sa viete rozhodnúť, či objednávku prijmete alebo nie.
Pri schvaľovaní objednávky tak viete, aké sú vaše predpokladané ná-

Modul riadenia prepráv systému
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Jednoduché vytváranie objednávky na prepravu
Výpočet kritickej ceny objednávky
Navrhnutie optimálnej trasy prepravy
Kalkuláciu nákladov ešte pred realizovaním prepravy
Vyhodnotenie zrealizovanej prepravy
Vyčíslenie reálnych nákladov a výnosov prepravy

klady na danú prepravu, kritická cena a systémom navrhovaná cena
za prepravu s prihliadnutím na požadovanú maržu.
Po vykonaní prepravy systém automaticky vyhodnotí zrealizovanú prepravu. Vyčísli prázdne kilometre, porovná navrhované a reálne kilometre, vypočíta reálne náklady a reálne výnosy
prepravy. Všetky údaje o zrealizovaných prepravách máte v „Module
riadenia prepráv“ dostupné v prehľadných reportoch .
„Modul riadenia prepráv“ je nenahraditeľný nástroj, ktorý sprehľadní, zjednoduší a urýchli celý proces riadenia prepráv vo vašej
spoločnosti. Používaním „Modulu riadenia prepráv“ predídete realizácii nevýhodných objednávok a získate dokonalý prehľad o nákladoch a výnosoch vašich prepráv. Pomocou systému Dispecer.sk
a„Modulu riadenia prepráv“ zefektívnite organizáciu prepráv vo vašej
spoločnosti, čím dosiahnete značnú úsporu finančných prostriedkov.

Systém monitorovania vozidiel
z

Komplexné monitorovanie osobných vozidiel,
nákladných vozidiel a pracovných strojov

z

Plne automatizovaný on-line systém s web dispečingom

z

Podrobná kontrola PHM, automatický výpočet diét,
komunikácia vodič-dispečing, prepojenie s palubným
počítačom (CAN)

z

Systém podporovaný partnermi
DHL Freight SK + CZ, Ewals Cargo Care a Geodis
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