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Qguar TOS
Terminal Operating System

Qguar TOS to narzędzie umożliwiające kompleksowe za-
rządzanie ruchem towarowym pojazdów na terenie ter-
minala przeładunkowego oraz integrację odbywających 
się tam procesów logistycznych. Qguar TOS, jako wielo-
funkcyjny system do szeroko rozumianego zarządzania 
łańcuchem dostaw, w znacznym stopniu wspomaga zarzą-
dzanie towarem, magazynem oraz podwórzem terminala, 
optymalizuje ruch środków transportu i gości, załadunki 
oraz wiele innych procesów logistycznych. Zarządzanie 
towarem możliwe jest dzięki zgromadzeniu w systemie 
szczegółowych informacji o strukturze magazynowania  
i składowanym towarze, dzięki czemu możliwa jest syste-
mowa optymalizacja procesów w łańcuchu logistycznym. 
Zarządzanie terminalem przeładunkowym to bardzo istot-
ny element wpływający na płynność i ciągłość ruchu to-
warów, sprawną kontrolę kierowców, optymalizację miejsc 
parkingowych i wielu innych, przy minimalnym udziale 
człowieka. Qguar TOS, zapewniając osiągnięcie tych celów, 
znacznie przyspiesza i usprawnia obsługę procesów logi-
stycznych w organizacji.

Zalety systemu
•	 kontrola procesów logistycznych w terminalu
•	 skrócenie czasu realizacji przeładunków
•	 zwiększenie efektywności pracy terminala
•	 lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów
•	 integracja z urządzeniami przeładunkowymi
•	 kontrola jakości
•	 lepsza jakość obsługi klientów
•	 przyjazność obsługi
•	 redukcja kosztów

Zakres funkcjonalny
Qguar TOS oferuje m.in. następujący zakres funkcjonalny:

•	 obsługa ruchu na terenie terminala
•	 obsługa pojazdów oraz ruchu kolejowego i wodnego
•	 obsługa ruchu towarów różnych relacji
•	 zarządzanie przyjęciem i wydaniem towaru
•	 obsługa przeładunków
•	 śledzenie partii
•	 współpraca z urządzeniami przeładunkowymi
•	 kontrola ilościowa i jakościowa przeładunku

Przeznaczenie
Miejsca w których Qguar TOS przyniesie wymierne ko-
rzyści, to przede wszystkim obszary przeładunku dużych 
ilości towaru. Zarówno porty przeładunkowe, jak i termi-
nale kolejowe oraz wodne stanowią idealne miejsce do 
wykorzystania tego narzędzia. Precyzyjne zarządzanie ru-
chem towarów oraz obiektów transportowych czyni sys-
tem atrakcyjnym rozwiązaniem w tych firmach, w których 
dostępna infrastruktura terminala oraz jego rozmiary wy-
muszają maksymalnie krótki czas obsługi przeładunków.
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IT dla zarządzania łańcuchem dostaw


