
Výhody modulu řízení přepravy TMS (Transport Management System) pro dopravní
společnosti jsou obrovské, ale kvůli zachování přehlednosti uvádíme pouze sedm z
nejvýhodnějších funkcí.

1. Centralizované podnikání
Práce v oddělených systémech je minulostí. Konečným cílem využívání softwaru TMS je propojit veškeré
oblasti vašeho podnikání do jednoho funkčního pracovního celku. Jeden software – jeden zdroj informací.
Díky centralizovanému podnikání bude komunikace mezi odděleními jednodušší a efektivnější. Od
účetnictví, řízení skladů až po prodej.

2. Snižte počet administrativních akcí o 60 %
Ať už používáte pro zadávání a fakturaci objednávek aplikaci Excel nebo již pracujete s nějakým starším
TMS řešením – stále jste skálopevně přesvědčeni, že nikdy nezadáváte stejná data opakovaně. Nic však
nemůže být dále od pravdy. Protože v moderním integrovaném řešení již není nutné napřed zadávat
přehled objednávek do Excelu a potom znovu ručně vkládat data do vašeho finančního nebo účetního
systému. Existuje pouze jedna jediná aplikace, ve které provedete všechny potřebné kroky. Zadejte
například objednávku a potom jediným kliknutím myši vygenerujte fakturu. Ještě nejste dostatečně
efektivní? Poté se můžete rozhodnout zautomatizovat třeba celou zásilku. Tímto způsobem můžete ušetřit
čas potřebný na řešení daleko zajímavějších úkolů.

3. Přestaňte ztrácet čas dešifrováním ručně psaných poznámek vašich řidičů
Potřebujete alespoň 30 minut denně na sestavení a tisk seznamu řidičů a průvodek? Máte pocit, že ztrácíte
čas zpracováním ručních poznámek svých řidičů? Ušetřete čas a rezervujte si energii pro řešení
důležitějších úkolů. Jediné, co musíte svým řidičům ještě dát, je smartphone. Protože s aplikací pro řidiče
ve smartphonu je snadné sdílet potřebné informace. Umožníte například svým řidičům prostřednictvím
této aplikace nahlédnut do seznamu aktivních cest a schůzek se zákazníky. A se stejnou lehkostí si vaši
řidiči zaznamenají potřebná data prostřednictvím této aplikace. Od poznámek k dokladu o doručení jsou
všechny informace okamžitě zaznamenány do systému na správném místě.
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4. Kvalitní data a analytické nástroje pro sledování.
Jako vlastník dopravní společnosti byste chtěli mít přehled o správném řízení vaší společnosti. To je téměř
nemožné bez toho, abyste se mohli spolehnout na správná aktuální i historická data. Je proto zásadní mít
správné nástroje pro jejich sběr, organizaci a analýzu. Řešení TMS zajišťuje centralizovaný přístup k datům
a zlepšuje přístupnost pro každodenní uživatele i manažery.

5. Vylepšení obchodního rozhodování
TMS software vám umožní lepší obchodní rozhodování. Pokud budete mít všechna potřebná data na dosah
ruky, budete moci přĳímat spolehlivější a fakty podložená rozhodnutí. Kromě toho si budete moci
přizpůsobit data a zprávy, abyste si zajistili, že flexibilní softwarové řešení vaší firmě pomáhá a ne naopak.

6. Sledujte své KPI
Pokud jste se někdy museli spoléhat na tabulky vytvářené v aplikaci Excel, ve které jste všechna data
ukládali a analyzovali, pak už jistě víte, jaká to byla vždy náročná výzva vygenerovat potřebné klíčové
ukazatele výkonu (KPI). U nového řešení TMS je spoléhání se na tyto tabulky minulostí. TMS umožní přístup
k nástrojům pro vytváření přehledů navržených k vytváření KPI spojených s výkonností prováděné práce,
finanční výkonností, prodejními úspěchy, nabídkami a dalšími metrikami.

7. Minimalizace chyb v účetnictví
Finanční zdraví vaší firmy určuje rozdíl mezi úspěchem a přežitím. Úplná kontrola nad finančními
prostředky je tedy předpokladem úspěchu vaší firmy. S řešením TMS založeným na Microsoft Dynamics
Business Central, jehož hlavní součástí je finanční řízení, můžete komplexně řídit veškeré vaše finance. Od
údajů o zákaznících, automatické fakturace, rozpočtů a dohledatelnosti údajů v reálném čase až po cash
flow, účetní osnovu a online bankovnictví. O vaší finanční situaci máte v každém okamžiku vždy perfektní
přehled.

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
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