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A logisztikai szolgáltató szerepe partnerei versenyelınyének biztosításában















Partneri, együttmőködı vállalati filozófia alkalmazása
Optimális logisztikai folyamatok kialakítása, mőködtetése
Hatékonyabb anyag- és információáramlás kialakítása
Szolgáltatási színvonal növelése
Költségek csökkentése
Vevıi igényekhez igazodó készletek biztosítása
Túlkészletezés mérséklése
Készletek forgási sebességének növelése
Átfutási határidık rövidülése
Vállalati döntések támogatása, kockázatok csökkentése
Disztribúciós rendszerek hatékonyabbá válása
Megfelelı szállítási kapacitások biztosítása
Korszerő, integrált információtovábbítási megoldások alkalmazása
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Logisztikai folyamatok tervezhetısége, hatékonyságuk növelése


valós idejő kommunikáció > azonnali és egyértelmő tájékoztatás



koordináták alapján történı helymeghatározás > csúszások kiküszöbölése



világos és részletes útjelentések > pontos információk a jármővek esetleges
késéseinek, útvonal-módosításának okairól



fuvarfeladat státuszának jelzése > ellenırízhetı folyamatok



vezetési- és pihenıidık nyomon követése > tervezhetıség



rendkívüli események prompt jelentése > gyors reagálás



üzemanyag-fogyasztás, sebesség és fordulatszám ellenırzése >
környezettudatos vezetési stílus
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Innovatív technológiai fejlesztés
 infokommunikációs eszközök
 hardver és szoftver eszközök
 vezeték nélküli hálózatok
Ügyfél iroda

Transics Hosting Platform

Fedélzeti egység

Transics Application Server
Transics Communication Gateway

GPRS

Secured line

INTERNET

Kommunikációs
szolgáltató
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Flottamenedzsment rendszer

GPS

Biztonság

Navigáció

Teherautó követés

Geofencing /
Corridor Fencing

Vezetési és munkaidık

Személyre szabás

Adat kommunikáció

Tervezés
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Pályázati forrás, informatikai fejlesztés, HR képzés




A fejlesztés GOP pályázati forrás bevonásával valósult meg
A fejlesztés során új informatikai HW és SW elemek kerültek telepítésre
A pontos üzemeltetést munkavállalói képzések is biztosították
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Megoldás kiválasztása - Transics










Az egyik legnagyobb európai szereplı a flottamenedzsment megoldások (FMS)
piacán, egyedüliként a high-end megoldásokra fókuszálva
FMS szakértelem 1991 óta
Több mint 210 munkatárs
Az FMS szektor legnagyobb K&F részlege (40 fı)
Erıs anyagi háttér, komoly részvényesek
Gyors nemzetközi fejlıdés = az éves forgalom 70% -a export
Több mint 950 ügyfél
Több mint 62.000 telepített fedélzeti egység
Bizonyítottan mőködı megoldás 10 – 2.500 tagú flottákban
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Megoldás bevezetése


Bevezetés ideje: 2008 nyár – 2009 ısz
elsı találkozás, igények felmérése, pontosítása, ártárgyalások, bevezetés



Referencialátogatás: Papo Transport – Szlovákia



Látogatás a belga központban



Eszközök beszerelése, szoftver alkalmazások telepítése, jogosultságok
meghatározása



Belsı folyamatszabályozás kialakítása



Betanítások, erıs ügyfélközpontú támogatás



Folyamatos egyeztetések a tapasztalatokról, módosítások kérése
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Rendszer mőködése

Ügyfél

Transport Management System

Fleet Management System

GPRS
Quattro Plus fedélzeti egység
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Rendszer mőködése
















Releváns adatok rögzítése
Felhasználóbarát adatkommunikáció
Pozíció nyomonkövetése a térképen
Irodai navigáció
Lehetséges perifériák
Jármővek és jármővezetık valós idejő áttekintése
Korlátlan üzenetváltás a jármővezetıkkel
Riasztások (vezetési idı túllépés, anomáliák esetén)
Útvonal, tevékenység dokumentálás
Irodai szoftverek web-es elérhetısége
Riportálások, kimutatások készítése
Pozíció meghatározás (GPS-antenna és GPS-vevı)
Ügyfelekhez vonatkoztatott pozícionálás
Geofencing, területi vonatkozású riasztások
Fedélzeti navigáció
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Riportálás










Idıbeli információk (vezetési és pihenıidık, rakodási és várakozási idık)
Tevékenység információk
Futásteljesítmények
Üres / rakott futás aránya
Mőszaki információk (sebesség, üzemanyagfogyasztás, vezetési stílus)
Útvonaljelentések
Kommunikációs költségek
Management riportok
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Mőködtetés tapasztalatai, eredményei
Saját és más felhasználó cégek tapasztalatai alapján










„Parazita” kilométerek csökkenése átlag 7 km/nap jármővenként
Kommunikációs költségek 50%-os csökkenése
Tervezetlen tevékenységek 30 %-os csökkenése
Átlagos megtérülési periódus: 10-18 hónap

Szolgáltatási színvonal emelkedése
Kommunikációs folyamatok gyorsabbak és pontosabbak
Szállítmányozási tevékenység tervezhetıbb, hatékonyabb
Vevıi elégedettség emelkedése
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Összefoglalás

„A Claas Hungaria Kft-nél bevezetett Transics rendszer lehetıséget nyújt arra,
hogy a folyamatban lévı fuvarjaink állapotáról mindig pontos információt
kapjunk. A könnyen kezelhetı internetes kezelıfelület gyors tájékozódást tesz
lehetıvé, így nem szükséges telefonon vagy e-mailen érdeklıdni, ezáltal
rugalmasabban tudunk reagálni a változásokra és képesek vagyunk azonnal
információt nyújtani az áru hollétérıl az illetékes kollégáknak.”

Vígh Viktória – Claas Hungária Kft.

Company Presentation

9/13/2010

