
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

FMS - Spedice 
Vždy správným směrem díky perfektnímu 

přehledu 

  
 

V oblasti mezinárodní přepravy zboží vám řádné vývozní a dovozní doklady zajistí hladký průběh 

převozu zboží přes hranice a zabrání příliš vysokým platbám za dovozní cla. Se softwarem 3PL 

Dynamics řídíte celý proces od začátku až do konce. Zadáte data pouze jednou a software 

zjednoduší a urychlí pracovní procesy, čímž ušetří váš čas a poskytne vám lepší přehled. 

Spediční modul FMS (Freight Forwarding Management System) je dokonalým řešením jak pro 

silniční, leteckou a lodní přepravu, tak pro celní činnosti s tím spojené. Jednoduše spravujte nákup 

a prodej přepravních služeb od plánování, až po přijetí plateb. Ať už mluvíme o jedné přepravní 

objednávce nebo o sadě požadavků – vždy máte přehled o výkonnosti naplánovaných tras.

  



Import a export: vše v jednom řešení 

Zvládnete všechny procesy silniční, letecké a lodní 

nákladní přepravy v jednom řešení. Od poptávky 

na cenovou nabídku až po zásilky, rezervace 

a zpracování objednávek. Odpovídající dokumentace 

je generována přímo softwarem. 

Sestavy  

Evidujte jednotlivé rezervace podle cílové destinace 

a propojte je se souborem kontejneru jako samostatné 

zásilky. Modul FMS bere v potaz celkovou hmotnost 

a velikost těchto zásilek. Umožňuje rychlé a snadné 

sestavení nákladních listů a dokumentů ke kontejneru. 

Lodní přeprava 

Rezervujte hotové kontejnery pro vaše zákazníky. 

Jednoduše zadejte údaje potřebné pro export 

a následně snadno vygenerujte potvrzení rezervace, 

žádost o dopravu, žádost o celní odbavení, dokumenty 

o proclení, tranzitní prohlášení, nákladní list CMR nebo 

informace k zásilce. 

Letecká přeprava 

Propojení s celními systémy pro dovoz a vývoz 

je snadné. Tiskněte zásilky nákladní letecké přepravy 

pro koncové zákazníky (House Air Way Bill) a speditéry 

(Master Air Way Bill) nebo je pošlete emailem.  

Automatizace celních procesů 

Spedice zboží vyžaduje odborné znalosti a jednotný 

systém, který podporuje všechny celní toky. 

Proto modul FMS nabízí zevrubnou správu celních 

úkonů. Automatizujte prohlášení a související 

dokumentaci přímo z aplikace, zatímco si zachováte 

nepřetržitý přehled o celním procesu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidujte relevantní data 

Pro snadnou manipulaci s kontejnery, paletami nebo 

balíky, evidujte ve spedičním modulu FMS důležitá data 

jako např.: 

• Informace o výrobku (velikost, hmotnost, 

nebezpečné látky, teplota atp.) 

• Podrobnosti o klientech a zákaznících 

• Adresa nakládky a vykládky 

• Letecká společnost, společnost lodní přepravy 

• Letiště nebo dok 

• Předpokládaný čas odjezdu / odletu a příjezdu 

/ příletu 

• Konosament (náložný list) 

• Doklady pro vyhledávání/doručení kontejnerů 

• CMR pro kontejner 

• Faktury 

• Celní prohlášení 

• Přiřazení a potvrzení 

• Certifikáty zásilek, prohlášení o hodnotě 

zásilky, osvědčení o původu  

 

Automatická fakturace  

Všechny vaše logistické a finanční aktivity 

zpracovávejte v jediném řešení. Například můžete 

propojovat příchozí faktury s příslušnými smlouvami, 

což pomáhá zajistit minimální chybovost a díky tomu 

zvýšit vaši marži. Pokud chcete, může být tento proces 

zcela automatizován pomocí nástroje Document 

Capture, který digitálně ukládá všechny vaše 

dokumenty, a automaticky vytvoří a spáruje nákupní 

faktury. 

 

Na základě zkušeností, že jiní poskytovatelé logistických služeb se samostatně pokoušejí znovu a znovu vynalézat kolo, 

uzavřeli jsme partnerskou spolupráci s holandskou společností Boltrics a uvádíme na trh jejich standardní řešení 

3PL Dynamics pro odvětví logistiky. Jako moderní, mezinárodně působící a certifikovaný partner ERP a CRM řešení vám 

pomůžeme zefektivnit interní procesy, snadno vás provedeme implementací vhodných produktů, které budou použity 

v souladu s nejmodernějšími trendy v oblastech aplikačních technologií a rádi vám pomůžeme s digitální transformací 

a řešením postaveným na cloudových technologiích. Již 30 let pomáháme zlepšovat hospodářský výsledek našich 

zákazníků v České a Slovenské republice a u zákazníků v mnoha zemích v Evropě, v Jižní Africe a v USA.  

 
 

Česká republika – Brno 

Šumavská 15, 602 00      

TEL +420 541 425 911      

EMAIL info@navertica.com 

 

Česká republika – Praha 

Na Okraji 335/42, 162 00      

TEL +420 541 425 911     

EMAIL praha@navertica.com 

 

Slovensko – Bratislava  

Bohrova 1, 851 01      

TEL +421 268 206 200      

EMAIL bratislava@navertica.com 

 

Jižní Afrika – Sandton  

29 11th Ave, Rivonia, 2191      

TEL +27 11 234 8833      

EMAIL sandton@navertica.com 


