
TMS - Řízení přepravy
Podporujte jak všechny činnosti řízení
přepravy tak i zvyšování zisků

Potřebujete plánovat přepravu co nejefektivněji a ekonomicky pro své zákazníky tak, aby se zvyšovaly
vaše marže? Software 3PL Dynamics pro silniční nákladní přepravu zlepšuje váš přehled o obchodních
procesech a poskytuje nástroje pro udržení nízkých dopravních nákladů při dodržování jak
harmonogramu tak i kvality.

Modul TMS (Transporation Management System) podporuje všechny činnosti v oblasti přepravy řízené
poskytovateli logistických služeb 3PL (Third Party Logistics), jako je správa zakázek, plánování zásilek,
plánování tras, správa smluv, jakož i kompletní správa tarifů, příplatků, vozového parku atd. TMS - Řízení
přepravy má k dispozici standardní napojení na různé systémy palubních jednotek a pokročilé plánovací
systémy typu APS.



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.

Výměna dat mezi sklady typu cross-dock depot(s)
Vedle co nejrychlejšího doručení do cílových destinací je
také potřeba efektivně a inteligentě provádět nakládky.
Rychlá a spolehlivá výměna dat mezi sklady typu cross-
dock a nákladními vozy usnadňuje optimální plánování
dodávek,což vede k lepší informovanosti o aktuálním
stavu silniční dopravy a vyšším obratům.

Podpora všech forem silniční dopravy
Software 3PL Dynamics podporuje všechny formy silniční
přepravy, ať už zajišťujete tuto přepravu pro své
zákazníky pomocí vlastního vozového parku a řidičů
nebo ji zadáváte externě dopravcům.

• Řízení zakázek: Vytváření zakázek, plánování, správa
a fakturace přepravních požadavků. Je umožněn
přístup jak plánovačům, tak i řidičům a zákazníkům.

• Smlouva a tarify: TMS specifikuje tarifní smlouvy se
zákazníky a subdodavateli v souladu s preferovanými
metodami kalkulace.

• Propojení palubních jednotek: Výměna
dat mezi propojenými palubními jednotkami
a softwarem TMS zajištuje informaci o nevyloženém
zboží, balení, zpožděních, ztrátách, účtenkách
za benzín atd.

• Plánování přepravy a tras: Je zajištěno propojením
TMS softwaru s pokročilými plánovacími systémy
(APS) pro automatické plánování přepravy.

• Řízení pohonných hmot: Ušetříte náklady
na pohonné hmoty díky přehledům o spotřebách
paliva.

• Správa vozového parku: Díky inteligentnímu řízení
vozového parku předejdete provozním výpadkům
a snižíte náklady na vozový park.

• Sledování a trasování: Sledováním svých vozidel
a zásilek na cestě se optimalizují plány, zvyšuje
se prevence před krádežemi. Máte přehled o najetých
kilometrech a můžete trasovat zásilky zákazníků.

• Celní správa: TMS umoňuje automatizaci vytváření
celních prohlášení a celní dokumentace a sleduje
procesy spojené s deklaracemi.

• Aplikace pro řidiče: Informuje řidiče prostřednictvím
aplikace, které zásilky jsou připravené a jsou

v pořádku. Při jejich doručení je příjemce digitálně
odhlásí. Všechna data jsou automaticky zadávána
do TMS a jsou přístupná všem. Případné vzniklé škody
na zásilkách je možné vyfotografovat a s pomocí
aplikace nahlásit.

• Zákaznický portál: Umožňuje zákazníkům přístup
prostřednictvím zákaznického portálu, takže si mohou
kontrolovat stav jejich zásilky. Kromě toho je možné
vytvářet nové žádosti a tisknout podepsané přepravní
doklady.

Kalkulace nabídek
Na základě stanovených tarifních dohod lze přepravní
náklady snadno spočítat. Cena nové přepravy tak může
být rychle a automaticky vypočítána, takže jediným
kliknutím může být nabídka zaslána poštou nebo
převedena přímo do přepravní objednávky.

Vytváření přepravních dokladů
Jakmile jsou do TMS vložena data zásilek, požadované
dokumenty se automaticky vytvoří í jako CMR, ložný list,
potvrzení a nákladní list.

Fakturace
Po doručení zásilky je faktura automaticky vytvořena
v TMS nebo rezervována pro souhrnou fakturu. Protože
je zásilka spojena s cenovou nabídkou, může oddělení
správy fakturu zkontrolovat a odeslat. Mohou být přidány
zvláštní výdaje, jako jsou čekací hodiny, přebalení nebo
rezervační poplatek. Pokud je přeprava zajišťována
externě, lze fakturu od subdodavatele zkontrolovat díky
propojení přepravní objednávky s tarifními dohodami.
Je také možnost provádět vlastní fakturaci. Nákupní
faktura bude připojena k souboru pomocí „skenování
dokumentů“.

Výhody patrné na první pohled
• Aktuální, důvěryhodné informace o zásilce
• Efektivní řízení podniku
• Nižší náklady
• Vysoká úrověň služeb pro zákazníky
• Vysoká spolehlivost
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