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 \ CRM – acoperim tot fluxul  operational   de  la  oportunitatea  de  transport , agenti  ofertare  relatii ,   
status   discutii client, rapoarte  de activitate

 \ Integrare cu website şi plasarea comenzilor de către clienţi cu preluare automată în aplicaţie

 \ Preluarea automata a  comenzilor  de client prin intermediul EDI

 \ Ofertă client - accept ofertă sau refuz (motiv refuz pentru analiza ofertelor refuzate), transformarea 
ofertei în comandă, istoric oferte şi preţuri

 \ Contracte client, definirea rutelor a preţurilor  si a timpilor de transit în funcţie de tip maşină sau 
semiremorcă

 \ Rutarea automata a joburilor pentru  masinile alocate ,  calculul de kilometri ; istoric   rute  si  preturi 
pe  relatie , client si  furnizor

 \ Evidentierea  parcului auto propriu si   terti   cu  capacitati de  incarcare  si  documente  aferente

 \ Integrarea  GPS-urilor de pe  masini in aplicatie

 \ Index planificare dispeceri, evidentierea  marfurilor   fara  masini  si   a  masinilor  fara   marfa pe  
pozitii  actuale ,viitoare de incarcare/descarcare

 \ Grupaje  de marfuri  evidentierea metri podea   disponibili  si   kg   pe  masina si  ruta

 \ Staus masini  evidentiat prin culori  , monitorizare  joburi  active spe  incarcare / descarcare 

 \ Alarme  dispeceri  pentru prevenirea intarzierilor  la incarcare/descarcare ETA

 \ Confirmarea comenzi de  client  la  alocare  masina  pe comanda si   notificare automata  
pe  email client

 \ Comanda  furnizor automata   si  transmiterea acesteia  pe  mail

 \ Comunicarea cu fiecare mașină prin intermediul aplicatiei pentru smartphone (Android)TMS

 \ Rutare la nivel de comandă , calculul automat al km dislocați , salvare rută și transmiterea automată 
către sistemul de navigație de pe mașină

 \ Alarme abateri de la rute și alarme automate pentru întârzieri la încărcare/descărcare la nivel de 
mașină și dispeceri

Funcţionalităţi ERP 
Managementul transporturilor
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 \ Status  automat  transmis  de pe  masina  ex (am incarcat , am ajuns la descarcare , etc.)

 \ Gestionarea CMR –urilor și a documentelor pe comandă client, scanarea și transmiterea automata pe 
serverul de date

 \ Track&Trace - urmărire expediție pe comandă poziție și status pe referinta  comanda client

 \ Descărcare documente transport prin aplicația web ( conectare cu user și parolă ) : cmr, avize, note 
paleţi, etc.

 \ Factură automată la comandă sau comenzi care îndeplinesc condiţiile de facturare emise in orice  
valuta

 \ Reflectarea automată a comenzilor facturate în financiar sub formă de centru de cost-venit (număr si id 
masina)

 \ Analize diverse: comenzi procesate - dispeceri, centre de cost-venit la nivel de comandă client 
sau număr dosar (număr de cursă), marje nete de adaos pe comandă client, costuri/km, preţ/km, 
consumuri lunare pe maşini etc.

 \ Evidenţe finaciar-contabile, calculul automat al diferenţelor de curs valutar, reevaluări lunare ale 
soldului, balanţe, jurnale tva, bilanţ contabil, declaraţii: 394, 390, 300, intrastat, 100, 101 etc.

 \ lnventarul parcului auto cu toate caracteristicile maşinilor, inventar maşină, procese verbale 
predareprimire şofer

 \ Evidenţierea şi urmărirea cheltuielilor parcului propriu (ex: stocuri minime, recepţii, bonuri consum, 
obiecte de inventar, custodii furnizori)

 \ Evidenţa seriilor unice pe anvelope, poziţii de montaj în funcţie de tip maşină (20t, 7.5t etc) si rotatia  
anvelopelor la un anumit numar de  kilometri

 \ Urmărirea verificărilor lunare pe tip maşină , index  masini verificate/neverificate

 \ Comandă service în regim propriu sau terţi - istoric maşină, manopere mecanici, garanţii etc

 \ Managementul documentelor şi a datelor de expirare pe maşini, rca, larm, itp, itpi etc.

 \ Deconturi șoferi calculul consumului normat/ realizat , km rutați / km realizați la nivel de cursă

 \ Documente şoferi, alerte expirare documente

 \ Istoric şoferi-abateri, penalizări, evenimente

 \ Comenzi furnizori, recepţii comenzi furnizori, generarea codurilor de bare pentru piese şi locaţii de 
depozitare

 \ Eliberarea de piese din gestiune cu ajutorul cititorului de coduri de bare şi scanarea codului de bare 
aferent maşinii pe care se dă în consum (asigură trasabilitatea de la comandă furnizor; recepţie; 
montare pe maşină, persoana care a făcut montajul)

 \ Număr nelimitat de utilizatori back-office  si  Aplicatie Android TMS

 \ Salarizare: generarea statelor de plată şi a declaraţiilor în vigoare 112

 \ Mijloace fixe  si obiecte  inventar pe  masina  si persoana

Vezi imagini din aplicația ERP
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 \ Soluţia este specializată pentru activitatea de servicii de antrepozitare, depozitare, logistică şi 
transport a mărfurilor mai multor clienţi

 \ Soluţia este compusă din două sisteme integrate: sistemul back-office şi sistemul de operare/ validare 
cu terminale mobile cu barcode scanner

 \ Sistemul de back-office oferă avantajul controlului asupra mişcărilor din depozit, în aşa fel încât 
manipulanţii să livreze loturile care trebuie din locaţiile care trebuie

 \ Livrarea se operează pe calculator înainte de a ajunge pe terminale, iar manipulanţii vor trebui să 
meargă la locaţiile precizate şi să livreze paleţii de marfă cu codurile de palet specificate de sistem

 \ La orice mişcare în depozit se evidenţiază locaţiile de depozitare, fiecare locaţie are un cod scris pe o 
etichetă cu cod de bare Iipită pe raft, pentru validarea operaţiilor executante de manipulant folosind un 
barcode scanner

 \ Se gestionează stocurile de marfă în mai multe unităţi de măsură (unitate de vânzare - SKU, bucăţi, folii, 
box, şi paleţi) şi oferă facilitate de paletizare automată

 \ Gestionează mărfurile la nivel de lot de fabricaţie, urmărim codurile de palet şi termenul de garanţie

 \ lmporturi şi exporturi de date către sistemele informatice ale clienţilor care au marfă în depozit

 \ Aplicaţia poate fi accesată on-line de clientul care are marfă în depozit

 \ Marfa poate fi gestionată pe mai multe categorii: marfă ok, marfă deteriorată, marfă expirată, marfă 
care expiră etc.

 \ Gestionarea locaţiilor de picking şi a datei expirării: la livrarea mărfurilor sistemul propune care loturi 
de marfă si din ce locaţii să fie livrată, după un algoritm implementat în funcţie de specificul clientului 

 \ Rapoarte de analiză a activităţii logistice: număr de paleţi mutaţi/livraţi în interval de timp, număr de 
paleţi depozitaţi pe zile, număr de operaţii executate de manipulanţi etc.

Warehouse Management 
System

Vezi imagini din aplicaţia WMS
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Status comenzi evidenţiat prin culori

 Index planeri -  marfă fară mașini respectiv mașini fără marfă
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Monitorizare mașini spre încarcare/descărcare-ETA

Rutare la nivel de comandă - calcul automat km dislocaţi
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Urmărire mașini pe hartă

Intrare / ieșire din parcare - scanare foaie de parcurs
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Index resurse mașini disponibile ( fără comenzi )

Track & Trace - urmărire expeditie și status
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Upload documente comandă

Deconturi șoferi - consumuri normate / realizate la nivel de cursă
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Consumuri piese mașini / luna / an; Top consumuri

Analiză dispeceri (km, valoare, preţ/km)
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Revizori mașini - verificare mașini

Km Mașini- Venituri și cheltuieli
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Analiză curse intermediare

Comunicare automată cu șoferii
Aplicatie Android (Tabletă/Smarphone)
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Comunicare automată cu șoferii 
Aplicatie Android (Tabletă/Smarphone)

Comunicare automată cu șoferii 
Aplicatie Android (Tabletă/Smarphone)
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Hartă depozit WMS

Centralizare CMR server
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Diferenţe la recepţie între cantităţile “scanate” prin WMS și 
cele de pe documente de însoţire a mărfii (facturi - avize)

Comandă ansamblare - împachetare WMS
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