TransFleet tms
PLAN & SCAN

Sikker distribusjon - fornøyde kunder
I en stadig sterkere konkurranseutsatt hverdag vil det være de mest effektive og
pålitelige distributørene som vil være vinnerne. For å være i tet må du ha kontroll på hele
logistikkjeden fra lager til levering. TransFleet TMS er verktøyet som binder kunde og
leveranse sammen.
Hverdagen handler om effektiv transportadministrasjon, planlegging av kjøringen og
kommunikasjon med kunde. TransFleet TMS gir gode rapporter på leveransekvalitet, avvik
og servicegrad, og sørger for god oversikt og kontroll for alle involverte.
Planlegging

TransFleet TMS vil med integrasjon til ERP systemet gi grunnlag for tidlig planlegging. Ordre sendes
over, og TransFleet TMS sørger for prising av transporten, fraktdokumenter i henhold til standarder og
overføring av ordre til transportører via for eksempel EDI. TransFleet TMS planlegger kjøringen så tidlig
at ruteplanen vises påkollietikettene. Det er derfor lett å plassere godset på riktig port lenge før det skal
lastes på bil.TransFleet TMS holder kontroll på kostnadene for transportkjøp ved at inngående faktura kan
sammenlignes med faktisk kjøring.

Scanning

Alle sendinger kan spores fra plukking til levering. Disse opplysningene kan sendes til kunder for å vise til
leveringskvaliteten. TransFleet TMS vil gi grunnlag for avviksrapportering, og kan varsle bestemte personer
når avvik oppstår eller ventes å oppstå. Mottaker av denne typen varsling kan for eksempel være kunde,
logistikksjef, lagersjef eller transportsjef. TransFleet TMS ivaretar løpende kommunikasjon med bilen og
posisjonering via GPS.

TransFleet - til felles nytte
Kunden

• Gode markedsrapporter
• Rapportering av leveringsservice og leveringsgrad
• Færre feil og klager
• Tilbakemelding på internettsider - leveringsinformasjon
• Fraktbrev og etiketter på internett
• Sporing, kunden vet hvor leveransen er til enhver tid
• Automatisk avviksrapportering til kunder

Lager/terminal/HUB
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administrasjon og styring av transport
Splitting av gods og etablering Av Dispatchpaller (DP)
Skanning av gods
Kontroll på hele logistikkjeden fra lager til kunde
Prising av all transport opp i mot transportavtaler og andre priser
Effektivt og presist oppdragsmottak og oversendelse (EDI, mail, XML)
Fakturakontroll og avvikshåndtering
Historiske data på leveransene
Tidsstyring av plukking

Transportøren

• Blir en naturlig del av systemet
• Enklere transportplanlegging gir bedre effektivitet på utførelsen
• Ruteplanlegging
• Automatisk status og
avviksrapportering
• Kommunikasjon med bilene

Bestilling
Ordremottak fra ERP
Tilbakemelding til kunde
Prising av ordrene

Ordrehåndtering
Fraktprising
Fraktdokumenter
Etiketter
Styring av tid for plukking

Integrasjon
ERP/lager- og ordresystem
Økonomisystem
Kundens systemer
EDI, XML, etc.

Avvikshåndtering

Kommunikasjon med bil

Ruteplanlegging

Skanning av etiketter og fraktbrev

Splitting av gods og ordre
Operative planer
Bruk av kartsystemer
Optimering

Trafikkstyring
Ad-hoc kjøring
Plassering av varer på riktig port
Tildeling av oppdrag til transportør
Oversikt over leveringene
Track and Trace

Ordre og meldinger til bil
Statusrapportering
Avviksrapportering

Rapportering
Åpen database for alle typer rapporter

Økonomi
Inntekter på transport
Kostnadsoppfølging
Avregning
Integrasjon til fakturasystem
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