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Maximálním využíváním mobilních a webových technologií
zajišťuje snadné, přesné a aktuální sledování, řízení
a optimalizaci konečného článku v dodavatelském řetězci.
Snižuje výskyt chyb v procesu vyzvednutí a dodání tím,
že skenuje zboží na úrovni palet a balení jednotlivých produktů.
Zvyšuje výkonnost řidiče tím, že zkrátí čas zastavení
a automatizuje proces vyzvednutí a dodání.
Snižuje výskyt chyb při fakturování tím, že eliminuje
administrativní činnosti a umožňuje sledovat výjimky v
dodávkách v reálném čase.
Uchovává informace o tom, co, kdy a kde se dodalo a
kdo dodávku podepsal.
Na základě údajů získaných v terénu vytváří aktuální
obraz o stavu dodávky přes několik pohledů a rozlišení.
Poskytuje pokročilou úroveň viditelnosti a sledování, což mohou
využít společnosti s vlastním vozovým parkem, poskytovatelé
logistických služeb (3PL) a dodavatelské společnosti.
Disponuje předpřipravenou integraci k předním podnikovým
systémům jako jsou SAP, MS Dynamics...

DeliveryExpert
Pro zajištění vysoké úrovně služeb
zákazníkům je třeba sledovat a řídit celý
dodavatelský řetězec.
V dnešní době už nestačí ukončit proces
v okamžiku, kdy zboží opustí sklad.
Systém vyzvednutí a dodávání společnosti
Made4net , DeliveryExpertTM , byl navržen
tak, aby automatizoval a řídil práci řidiče a
aby poskytoval dispečerům a zástupcům
zákazníka viditelnost v reálném čase.
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DeliveryExpertTM využívá ruční mobilní
zařízení, jehož prostřednictvím shromažďuje
údaje v terénu a zaznamenává podpis
zákazníka jako potvrzení dodání. Přístup
k informacím o dodávce je okamžitý a
průběh dopravy dodávky se dá sledovat
v reálném čase.
DeliveryExpertTM vám umožní řešit stížnost
zákazníků, že zásilka nebyla doručena, jakož
i zkontrolovat průběh dodávky na trase nebo
zjistit status konkrétní, právě dodávané
objednávky.

DeliveryExpertTM - klíčové vlastnosti:
Řízení úkolů řidiče.

RLTS a GPS lokalizace řidiče v reálném čase.

Instrukce k vyzvednutí a dodání pro každou
lokalitu.

Avízo (ASN) skladu o očekávaném zboží.

Sledování průběhu dodávky na kontrolním
panelu v reálném čase.

Zaznamenávání vratek od zákazníka.

Zaznamenání elektronického podpisu klienta.

Upozornění na předpokládané zdržení.

Analýza plánovaných vs. skutečných cest.

Analýza výkonu řidiče.
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Made4net vyvíjí komplexní a inovativní softwarová řešení s cílem umožnit jednotlivým článkům dodavatelského
řetězce spolupracovat na vyšší úrovni. Naším posláním je pomáhat distributorům a poskytovatelům logistických
služeb (3PL) posílit jejich logistiku a činnost dodavatelských řetězců tím, že jim poskytneme špičkové IT řešení
prostřednictvím naší SCExpertTM platformy.
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