
To narzędzie wspomagające procesy zarządzania środka-
mi transportu i ruchem pieszych na terenie przedsiębior-
stwa oraz ułatwiające podejmowanie decyzji pod kątem 
optymalnego wykorzystania dostępnych środków trans-
portowych i znajdujących się na tych środkach towarów. 
Precyzyjne planowanie okien czasowych dla załadunku 
oraz rozładunku pojazdów pozwala na optymalne wyko-
rzystanie istniejących zasobów przedsiębiorstwa i minima-
lizuje niepotrzebne spiętrzenia prac. Bieżąca pełna wiedza 
na temat pojazdów znajdujących się na terenie zakładu 
to również ogromna korzyść przy planowaniu każdego 
następnego zdarzenia logistycznego. Oferując możliwość 
szczegółowego gromadzenia danych o pojazdach (parame-
try, czasy, ciężar), Qguar YMS pozwala na podejmowanie 
bardziej trafnych decyzji w obrębie placu manewrowego 
przedsiębiorstwa, które jest bardzo ważnym ogniwem  
w całym łańcuchu logistycznym. Dodatkowo system zarzą-
dza ruchem pieszych na terenie przedsiębiorstwa.
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Zalety systemu
•	 sprawne zarządzanie ruchem środków transportowych
•	 optymalizacja wykorzystania dostępnych pojazdów
•	 łatwość planowania ruchu pojazdów na terenie zakładu
•	 minimalizacja spiętrzeń w harmonogramie dostaw  

i wysyłek
•	 minimalizacja ewentualnych kradzieży
•	 możliwość bezpośredniej komunikacji z kierowcami
•	 gromadzenie cennych informacji ułatwiających  

planowanie i podejmowanie decyzji
•	 minimalizacja kosztów obsługi parkingów i placów  

manewrowych
•	 lepsza jakość obsługi klientów

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

•	 rejestracja pojazdów na parkingach przedsiębiorstwa
•	 zarządzanie kolejnością załadunku i rozładunku na bramach
•	 rejestracja ciężaru pojazdów
•	 planowanie terminarza załadunków i wyładunków
•	 kontrola i alarmowanie odchyleń od terminarza
•	 pomiary czasu trwania operacji logistycznych
•	 komunikacja z kierowcami za pomocą urządzeń  

informacyjnych
•	 zarządzanie ruchem pieszych

Przeznaczenie
Qguar YMS to narzędzie, które może pracować w przed-
siębiorstwie niezależnie od branży. Idealnie nadaje się 
wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z większym ru-
chem pojazdów oraz parkingami, na których zaczynają 
się pojawiać pojazdy oczekujące na załadunek lub roz-
ładunek. Polecamy go również tym firmom, które z racji 
swojej specyfiki branżowej chcą koniecznie rejestrować 
ruchy wszystkich obiektów zewnętrznych. System znaj-
duje zastosowanie również w zakładach położonych na 
rozległych obszarach, gdzie konieczne jest precyzyjne 
prowadzenie kierowców oraz bieżąca z nimi komunikacja.  
Sytuacja, w której przedsiębiorstwo posiada zbyt małą 
ilość bram rozładunkowych w stosunku do ruchu pojaz-
dów to kolejny powód do zastosowania Qguar YMS. Będzie 
również pomocny dla osób niezwiązanych bezpośrednio  
z logistyką operacyjną, które powinny posiadać zawsze  
aktualną wiedzę o bieżącej obsłudze klienta.
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