T rans F leet
PLAN & SCAN

Rätt

kundservice

–

säker distribution

I en alltmer konkurrensutsatt vardag kommer det att vara de mest effektiva och
pålitliga aktörerna som blir vinnare. För att ligga i täten måste man ha översikt över
hela logistikkedjan fram till leverans hos kund. TransFleet® är verktyget som bidrar till
att du kan äga kontrollen och godstransporten utan att behöva äga transportmedlen.
Vardagen handlar om översikt över leveranserna och kostnaderna samtidig som man
skall hålla en god kundservice. TransFleet® tar fram rapporter av leveranskvalitet,
avvikelse och servicegrad och sörjer för god översikt och kontroll över allt i
logistikkedjan.

Rationell hantering
TransFleet® med integration till ERP- systemet
ger underlag för tidig planering. Order sänds
över och TransFleet® sörjer för prissättning av
transporten, fraktdokument med hänsyn till krav
och standarder samt överför order till
transportörer via till exempel EDI.
TransFleet® håller kontroll på kostnaderna för
transportköp genom att ingående fakturor kan
sammankopplas med faktiskt köp.
TransFleet® bidrar till att verksamhetens miljöfokus förstärks och dokumenteras via reella
emissionsvärden från fordonen.

Samspelet mellan ute och inne
ger effektiv transport
Alla sändningar kan spåras från plockning till
leverans. Dessa uppgifter kan sändas till kunder
för att påvisa leveranskvaliteten.
TransFleet® ger underlag för avvikelserapportering, och kan meddela bestämda personer när
avvikelse uppstår eller väntas uppstå. Mottagare
av denna typ av avisering kan till exempel vara
kund, transportledare, logistikchef, lagerchef eller
transportchef.
TransFleet® loggar löpande kommunikation med
bilen baserad på GPRS och positionering via GPS.

Totallösning

för bästa miljöhänsyn

IT-stödet inne på kontoret och hos föraren ger möjlighet till god planering och precision.
Uppföljning av fordonets användning och emissioner såväl statistiskt som momentant ger
redovisning och därmed möjlighet att via förändrad planering och beteende minimera
utsläpp och höja trafiksäkerheten.

Transportledningen

Kund

Transportör

Administration och styning
av transporter

Bra marknadsrapporter

Blir en naturlig del av systemet

Rapportering av leveranssservice
och leveransgrad

Enklare transportplanering ger
bättre effektivitet i utförandet

Mindre fel - färre klagomål

Optimering

Återrapportering på
internetsidor – leverans-i
nformation / POD

Ruttplanering

Översikt och kontroll på hela
logistikkedjan från lager till
kund
Översikt över all körning
och alla rutter
Prissättning av all transport
enligt transportavtal och andra
priser

Fraktsedlar och etiketter
på internet

Avräkning av transportörens
körning

Spårning - kunden vet var
leveransen är vid varje tidpunkt

Effektiv och korrekt
mottagning och sändning (EDI,
mail, XML, GPRS)

Avvikelserapportering till
kunder – även automatiskt

Fakturakontroll och
avvikelsehantering
Historiska data på leveranserna

Automatisk status och
avvikelserapportering
Kommunikation med
fordonen via GPRS
Navigation
Kan även använda TransFleet®

Beställning

Trafikstyrning

Användning av internet

Ad-hoc körning

Ordermottagning från kund

Placering av gods på rätt yta/port

Återrapportering till kund

Tilldelning av uppdrag till transportör

Prissättning av order

Översikt över leveranserna
Track and Trace

Orderhantering
Fraktprissättning

Integration

Fraktdokument

ERP/lager- och ordersystem

Etiketter

Ekonomisystem

Avvikelsehantering

Kundens system

Avräkning av all körning

EDI, XML, etc.

Ruttplanering

Kommunikation med fordon

Långsiktig planering

Order och meddelanden till fordon

Operativ planering

Scanning av etiketter och fraktsedlar

Användning av kartsystem

Statusrapportering

Optimering

Avvikelserapportering

Rapportering
Öppen databas för alla typer rapporter
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