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Spedycja samochodowa i kolejowa

Zakres funkcjonalnoœci

informacje dot. poszczególnych regionów, w których 

odbywaj¹ siê towarowe przewozy kolejowe na terenie 

Europy i Azji. Otwartoœæ i elastycznoœæ pozwalaj¹ na 

³atwe wykonanie integracji z wewn¹trzzak³adowymi 

i klienckimi systemami, co wyraŸnie przek³ada siê na 

wzrost efektywnoœci ca³ego rozwi¹zania.

Zaawansowane rozwi¹zanie dla firm zajmuj¹cych siê 

spedycj¹ samochodow¹, kolejow¹ lub transportem 

drobnicowym. System charakteryzuje siê 

kompleksowoœci¹, elastycznoœci¹ i du¿ym stopniem  

automatyzacji. Wartoœæ dodan¹ stanowi¹ szczegó³owe
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Ewidencja zapytañ ofertowych, tworzenie ofert z cennikami dostawców, rejestr 

kontraktów z odbiorcami i dostawcami.

Ewidencja i œledzenie stanu zleceñ klientów i zamówieñ wysy³ki, które mo¿na dodawaæ 

za pomoc¹ importu, rêcznie lub za poœrednictwem witryny internetowej.

Planowanie, ewidencja przewozów i awiz, z sukcesywnym œledzeniem stanów realizacji, 

tworzenie dokumentów przewozowych, obliczanie d³ugoœci trasy.

Zarz¹dzanie taryfami dostawców i odbiorców, automatyczne kalkulacje, obliczanie 

op³at frachtowych zgodnie z cennikami przewoŸników.

Wystawianie zwyk³ych i zbiorczych faktur przychodowych, kontrola i ewidencja faktur 

kosztowych, wraz z dokumentami koryguj¹cymi i fakturami zaliczkowymi.

Rozwi¹zanie on-line do obs³ugi za³adunku, wy³adunku i prze³adunku przesy³ek, 

z wykorzystaniem kodów kreskowych, kodów QR lub RFID, inwentaryzacja magazynu.

Wykazy towarów (NHM, RID, ADR, ETSNG), wykazy stacji (DIUM, ENEE, TR-4), 

klasy linii, katalogi wagonów i kontenerów.

Parametry techniczne odcinków linii, routing kolejowy, obliczanie odleg³oœci, obliczenia 

odleg³oœci taryfowych zgodnie z DIUM, TR-4.

Us³ugi webowe umo¿liwiaj¹ce innym systemom dostêp do wykazu towarów, 

informacji nt. stacji, obliczeñ odleg³oœci taryfowych, routingu kolejowego. 

Elektroniczny list przewozowy do zbierania danych on-line przez kierowcê 

w czasie realizacji transportu, zapisy o szkodzie wraz ze sporz¹dzeniem dokumentacji 

fotograficznej. 

Bie¿¹ca ocena dzia³alnoœci firmy przy u¿yciu szeregu dynamicznych zestawieñ 

i raportów oraz z mo¿liwoœci¹ wykorzystania hurtowni danych.

Modu³ www przeznaczony do sk³adania zamówieñ oraz przekazywania danych nt. 

przesy³ek realizowanych dla klienta. Track & Trace.
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