
Διαχείριση εργατικού δυναμικού

Επισκεφθείτε μας στοwww.frotcom.com για περισσότερεςπληροφορίες

Η διαχείριση εργατικού δυναμικού και η διαχείριση στόλου σε συνεργασία.

Η ενότητα Διαχείρισης εργατικού δυναμικού σάς επιτρέπει να στέλνετε εργασίες στους οδηγούς σας με εύκολο και
αποτελεσματικό τρόπο. Στη συνέχεια, μπορείτε ναπαρακολουθείτε αυτές τις εργασίες σεπραγματικό χρόνο καθώς
εξελίσσονται. Οιπελάτες σας θα εκτιμήσουν τον έλεγχοπου έχετε σε κάθε εργασία που διεξάγεται.

Εσείςπαρακολουθείτε την οθόνη στο γραφείο

κίνησης καθώςεξελίσσονται οι υπηρεσίες

μεταφοράς. Εντοπίζετε αμέσωςμιαυπηρεσία

με ΕκτιμώμενηΏραΆφιξης αργότερααπότο

αναμενόμενο. Μπορείτε ναδράσετεπριν να

είναιπολύαργάκαι να μην χάσετε την

προθεσμίαπαράδοσης.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Ηενότητα Διαχείρισης εργατικού Δυναμικού σάς επιτρέπει να
στέλνετε εργασίες στους οδηγούς σας με εύκολο και
αποτελεσματικό τρόπο. Στη συνέχεια, μπορείτε ναπαρακολουθείτε
αυτές τις εργασίες σεπραγματικό χρόνο καθώς εξελίσσονται. Οι
πελάτες σας θα εκτιμήσουν τον έλεγχο που έχετε σε κάθε εργασία
που διεξάγεται.

Στο όχημα, οοδηγός σας λαμβάνει μια νέα εργασία μέσω του tablet 
οχήματος. Αναλύει τις λεπτομέρειες της εργασίας και την αποδέχεται
αγγίζοντας το κουμπί Έναρξη. Από αυτήν τη στιγμή και μετά, το tablet 
καθοδηγεί τονοδηγό σεόλα ταπρογραμματισμένα στάδια μέχρι να
ολοκληρωθεί η εργασία. 

Το tablet περιλαμβάνει και μια σειρά απόάλλες επιλογές όπως, 
μεταξύ άλλων, ηπλοήγηση και η ανταλλαγή μηνυμάτων. 

Πίσωστο γραφείο, μπορείτε ναπαρακολουθείτε την ολοκλήρωση
κάθε εργασίας σεπραγματικό χρόνο. 

Ουσιαστικά, η ευελιξία της Διαχείρισης εργατικού δυναμικού σάς
επιτρέπει να καθορίζετε με ακρίβεια τις ροές εργασιών που
αναμένονται για κάθε τύπο εργασίας, καθώς και ταακριβή έντυπα
πουπρέπει να συμπληρώνονται από τουςοδηγούς σας σε διάφορες
περιπτώσεις, όπως οιπαραδόσεις, οανεφοδιασμός με καύσιμα, οι
περίοδοι αναμονής και ούτω καθεξής. Μπορείτε να την
διαμορφώσετε ώστε να ικανοποιεί τις συγκεκριμένες ανάγκες της
εταιρείας σας

Πλεονεκτήματα

Στείλτε εργασίες εύκολα καιπαρακολουθήστε τις
Αναθέστε εργασίες στα κατάλληλα οχήματα/οδηγούς και κατόπιν
παρακολουθήστε τηνπρόοδο κάθε εργασίας σε σχέση με το
πρόγραμμα της ημέρας.

Τεκμηριώστε κάθε βήμα της διαδρομής
Συλλέξτε φόρμες από τοπεδίο για κάθε ορόσημο: απόδειξη
παράδοσης, εργασίες πουαρνηθήκατε, ανεφοδιασμός, αναμονή, 
κ.λπ.

Μειώστε την κατανάλωση καυσίμων και μεταβείτε στον προορισμό
σας εγκαίρως
Οι οδηγοί μπορούν ναπλοηγούνται απευθείας στουςπροορισμούς
τους χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη συσκευή πλοήγησης. 
Τέλος στοψάξιμο κατά την οδήγηση.

Αυξήστε τηνπαραγωγικότητα
Οι οδηγοί σαςθα είναι σε θέση να ολοκληρώνουν περισσότερες
παραγγελίες χωρίς επιπλέον προσπάθεια.



Πως λειτουργεi

Ηενότητα Διαχείρισης εργατικού δυναμικού παρέχει ένα
περιβάλλον εργασίας για τα tablet Android που είναι
εγκατεστημένα σταοχήματα, επιτρέποντας την αποστολή
εργασιών στους κατάλληλους οδηγούς/οχήματα/ομάδες. 

Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα ανταλλαγής μηνυμάτων κειμένου, 
κάτιπουβελτιώνει την επικοινωνία και την αποθήκευση μηνυμάτων
για μελλοντική ανασκόπηση.

Το tablet που είναι εγκατεστημένο στο όχημα περιλαμβάνει μια
πλήρως ενοποιημένη μονάδα πλοήγησης, ούτωςώστε οι οδηγοί σας
να μπορούν ναπλοηγηθούν σε τοποθεσίες εργασίας ή σε
οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση.

Έναπολύφιλικό περιβάλλον χρήστη στο tablet καθοδηγεί τους
οδηγούς στηνπρόοδο από το ένα στάδιο εργασίας στο επόμενο. 
Αυτές οιπληροφορίες είναι διαθέσιμες στηFrotcom σεπραγματικό
χρόνο. Οι εταιρείες μεταφορών γνωρίζουν τοακριβές στάδιο κάθε
εργασίας ανάπάσα στιγμή.

Τα εισερχόμενα μηνύματα κειμένου, οι εργασίες και οι ειδοποιήσεις
εμφανίζονται αμέσως στο tablet.

“Το ΣύστημαΔιαχείρισης Εργατικού Δυναμικού της Frotcom λειτουργεί σε tablet το οποίο είναι ακριβώς αυτό
πουψάχναμε ... Έχει βελτιωθεί σημαντικά ο τρόπος με τον οποίο εργαζόμαστε και επικοινωνούμε και να
είμαστε πάραπολύ ευχαριστημένοι με τη μονάδα του Συστήματος Διαχείρισης Εργατικού Δυναμικού .”

Cosme Valera
Υπεύθυνος Logistics - Ondara Logística - Spain

Κύρια χαρακτηριστικά

Άλλα σχετικά χαρακτηριστικά πουμπορεί να σας ενδιαφέρουν

Η έξυπνη
διαχείριση στόλου
για την εταιρία σας.
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• API (ενοποίηση μεεξωτερικό λογισμικό)
• Επικοινωνίαμετουςοδηγούςμέσωμηνυμάτων

κειμένου

• Αποστολή εργασιών
• Εύχρηστη ενσωματωμένηπλοήγηση (διαθέσιμεςεκδόσειςκαι γιαφορτηγά)
• Αμφίδρομηεπικοινωνίαμεταξύ τουγραφείουκαι τωνοδηγών
• Αυτόματεςπροειδοποιήσειςότανηκατάσταση της εργασίαςδενείναι

συμβατήμετην κίνηση τουοχήματος
• Συναγερμοίπουεμφανίζονταιστο tablet (γιαπαράδειγμα, συναγερμοί

οδηγικής συμπεριφοράςπουσχετίζονται μεαπότομεςεπιταχύνσεις)
• Πλήρωςπροσαρμόσιμεςροέςεργασιώνγια κάθε τύποεργασίας

Συσκευές και αξεσουάρ

Πλοηγός Στόλου τηςGarmin

Σχεδιασμένο για οδικές μεταφορές μεγάλωναποστάσεων. Για χρήσημετο
λογισμικό Διαχείρισης εργατικού δυναμικού. Κατάλληλο επίσης για
ενσωματωμένηπλοήγηση.

Τερματικόπάνωστοόχημαγιατουςοδηγούς

• Σχεδιασμός καιπαρακολούθηση διαδρομής
• Ενσωματωμένοσύστημα πλοήγησης
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