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Woal transport i spedycja - firma specjalizująca się w
transporcie towarów objętościowych na terenie Europy,
która odważnie stawia na nowoczesne rozwiązania
pozwalające zautomatyzować procesy.

Poznaj WOAL

„Funkcjonujemy 25 lat, doskonale zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest dostosowywanie się do potrzeb rynku
transportowego. Z pomocą przychodzą nowoczesne rozwiązania, które pozwalają zautomatyzować
i przyśpieszyć kluczowe i powtarzalne procesy w firmie. W ten sposób stajemy się atrakcyjnym kontrahentem dla
obecnych i przyszłych klientów. GBox Assist, którego producentem jest Inelo oraz dedykowane oprogramowanie
klasy TMS są narzędziami, które usprawnią najważniejsze procesy spedycyjno-logistyczne.”

zastosowane rozwiązania:

GBox Assist

Dostarczane przez Inelo urządzenie telematyczne pozwala nam monitorować
flotę, dzięki czemu na bieżąco weryfikujemy położenie samochodów,
kontrolujemy, czy kierowcy nie łamią przepisów, a także poddajemy analizie
styl ich jazdy. Dodatkowym atutem jest dwukierunkowa komunikacji między
kierowcą a spedytorem, co w połączeniu z przesyłaniem i przetwarzaniem
danych, m.in. zleceń, wpływa na szybki przepływ dokumentów w firmie. Dzięki
systemowi GBOX Assist możemy stwierdzić usprawnienie i podniesienie
bezpieczeństwa procesu logistycznego, opartego na w pełni zautomatyzowanych
działaniach po stronie kierowcy, jak i samej firmy.

4Trans
Do analizy i rozliczania czasu pracy kierowców używamy oprogramowania
4Trans, co wspólnie z systemem GBOX Assist gwarantuje oszczędność czasu,
redukcję kosztów i optymalizację działania naszej firmy. Integracja z systemem
GBox Assist automatyzuje proces rozliczenia delegacji w oparciu o faktyczne
dane pochodzące z nadajnika GPS. Wszystko to pozwala, aby optymalnie
wykorzystać czas pracy i jazdy kierowców, ułatwiając tym samym planowanie
spedytorowi.

TMS – nawigator:

Po bliższym poznaniu programu TMS i codziennej pracy na nim, wszyscy zaczęli
zauważać pozytywne zmiany oraz ułatwienia z nich płynące. Dzięki połączeniu
TMS z telematyką jesteśmy w stanie wytyczać kierowcom dokładną trasę,
wysyłać zlecenia transportowe, jak również na podstawie statusów, które
wskazuje kierowca, rozliczać elektronicznie karty drogowe. Zdecydowanie
możliwości, które otrzymujemy po integracji systemów pozwalają usprawnić
procesy spedycyjno-logistyczne, co przekłada się na oszczędność czasu
i redukcję kosztów. Efekty są widoczne na poziomie liczenia rentowności,
analizy i porównywania danych dotyczących zleceń.

Woal Trans poleca rozwiązania Grupy Inelo wszystkim tym,
którzy poszukują efektywnych i nowoczesnych rozwiązań
w swoich firmach.

