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redukcja kosztów logistycznych
podniesienie wydajności pracy

Qguar TMS to kolejny produkt Quantum, wspomagający planowanie, monitoring i rozliczanie procesów
transportowych. Optymalne planowanie tras, łączenie
przewozów, przeładunki i wiele innych funkcji czyni ten
moduł potężnym narzędziem nie tylko dla dyspozytorów. Śledzenie partii towarów w łańcuchu dystrybucyjnym oraz rozbudowane możliwości rozliczania procesu
transportu – to tylko podstawowe możliwości systemu.
Siłą tego modułu – oprócz zaawansowanego zestawu
dedykowanych tej branży funkcji – jest ścisłe powiązanie
z pozostałymi modułami systemu Qguar, a przede wszystkim z modułem Qguar WMS (lub innym modułem tej
klasy). Qguar TMS posiada wbudowane moduły do zarządzania towarami niebezpiecznymi oraz rozliczeń operacji
logistycznych. W standardowej wersji TMS Pro dostępne są również wskaźniki graficzne, system powiadomień
o zdarzeniach oraz konfigurator interfejsów z systemami
obcymi. Trudno obecnie oderwać usługi transportowe
od usług magazynowych, przeładunkowych, rytmicznego
planowania wysyłek w powiązaniu z aktualnymi zapasami
magazynowymi, współzależności od innych uczestników
łańcucha dostaw, czy wreszcie indywidualnych życzeń
klientów, które to zazwyczaj pojawiają się nieoczekiwanie
w ostatniej chwili nierzadko dezorganizują przygotowany
wcześniej misternie plan pracy.

optymalizacja procesów transportowych
precyzyjne rozliczanie i kontrola kosztów
obsługa ADR
śledzenie partii i nośników magazynowych
monitoring zdarzeń związanych z transportem
nowoczesne techniki logistyczne i informatyczne
wskaźniki graficzne
lepsza jakość obsługi klienta
praca w dowolnym typie przedsiębiorstw

Zakres funkcjonalny
System oferuje m.in. następujący zakres funkcjonalny:

•
•
•
•

zarządzanie zleceniami spedycyjnymi

•
•
•
•
•

rozliczanie usług transportowych

•
•

tworzenie i planowanie tras przewozów
obsługa nietypowych zdarzeń spedycyjnych
możliwość współpracy z urządzeniami mobilnymi
różnego typu
okna czasowe rozliczeń

Przeznaczenie

obsługa ADR

Qguar TMS to narzędzie dedykowane szerokiemu wachlarzowi przedsiębiorstw, które w jakikolwiek sposób zajmują
się zarządzaniem transportem samochodowym. Dotyczy to
zarówno firm czysto spedycyjnych świadczących tylko usługi transportowe, firm świadczących kompleksowe usługi
logistyczne, firm dystrybucyjno-handlowych, ale również
innych przedsiębiorstw posiadających tabor własny lub
wynajmowany.

obsługa umów dotyczących zadań transportowych
definiowane przez użytkownika cenniki usług
transportowych
definiowane przez użytkownika algorytmy rozliczania usług
statystyki i analizy
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IT dla zarządzania łańcuchem dostaw

