Управление на работната сила
Управление на работната сила и флийт мениджмънт, работещи в синхрон.

Модулът Управление на работната сила Ви позволява да възлагате задачи на Вашите шофьори по лесен и
ефективен начин. След това можете да следите изпълнението на тези задачи в реално време. Вашите клиенти
ще оценят контрола, който имате върху всяка задача.

Наблюдавате екрана в стаята за експедиция,
докато транспортната услуга се изпълнява.
Изведнъж виждате услуга с „Очакван час на
пристигане“, който е по-късен от планираното.
Можете да реагирате веднага, преди да е
станало късно и часът за доставка да бъде
изпуснат.

Как Ви помагаме
Модулът Управление на работната сила Ви позволява да
възлагате задачи на Вашите шофьори по лесен и ефективен
начин. След това можете да следите изпълнението на тези
задачи в реално време. Вашите клиенти ще оценят контрола,
който имате върху всяка задача.
Вашият шофьор получава нова задача на таблета в автомобила.
Той анализира задачата и я приема чрез докосване на бутона
„Старт“. От този момент таблетът ще напътства шофьора през
всички планирани етапи, докато задачата бъде изпълнена.

Допълнителните опции в таблета включват навигация и
съобщения, наред с други.
Вие от офиса можете да проследите изпълнението на всяка
задача в реално време.
Всъщност, гъвкавостта на Модула за управление на работата
сила Ви позволява да зададете точния работен процес за всеки
вид задача, както и точните формуляри, които трябва да се
попълват от Вашите шофьори в различни ситуации, като
например доставки, зареждане с гориво, време на изчакване и
т.н. Можете да го конфигурирате, за да отговаря на
специфичните изисквания на Вашата фирма.

Ползи
Възлагайте лесно задачите и ги следете
Възлагайте задачи на подходящото превозно
средство/шофьор и след това следете развитието на всяка
задача спрямо плана за деня.

Намалете разхода на гориво и пристигнете навреме
Шофьорите могат да бъдат навигирани до техните крайни цели
с помощта на интегрираната навигационна система. Край на
загубата на време.

Документирайте всяка стъпка
Събирайте формуляри на всеки етап: доказателство за
доставка, отказани поръчки, зареждане с гориво, изчакване и
др.

Увеличете продуктивността
Вашите шофьори ще могат да изпълняват повече поръчки, без
допълнително усилие.

Посетете www.frotcom.com за повече информация

“Управление на работната сила на Frotcom работещ на таблет, е това което
търсихме – надеждно и практично решение... Приложението оптимизира
значително начина, по който работим и комуникираме.”
Cosme Valera,
Мениджър логистика - Ondara Logistica - Испания

Как работи
Модулът Управление на работната сила предоставя
интерфейс за таблети с операционна система Android, което
позволява възлагането на задачи да се предава на
подходящите шофьори/автомобили/ екипи.

Лесният потребителски интерфейс на таблета води шофьорите
от една стъпка към следващата. Тази информация е налична
във Frotcom в реално време. Възложителите на задачата знаят
по всяко време на какъв етап е изпълнена тя.

Освен това, има опция за изпращане на текстови съобщения,
което улеснява комуникацията и нейното съхранение за
преглед в бъдеще.

Входящи текстови съобщения, задачи или аларми се показват
мигновено на таблета.

Таблетът в автомобила включва напълно интегриран
навигационен модул, така че Вашите шофьори могат да бъдат
навигирани до местоположението на поръчката/ задачата или
всеки друг адрес.

Вграден терминал за шофьорите

Основни функции
•
•
•
•
•
•

Възлагане на задачи
Лесна за ползване интегрирана навигация (предлагат се версии за
товарен автомобил)
Двупосочна текстова комуникация между офиса и шофьорите
Автоматични предупреждения, когато статусът на задачата не е
съвместим с движението на автомобила
Аларми, показвани в таблета (например, аларми за поведението на
шофьора при внезапно ускорение)
Напълно адаптивни работни потоци за всеки вид задача

Устройства и аксесоари
Garmin Fleet навигация
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Предназначен за тежкотоварен транспорт на дълги разстояния. Трябва да се
използва със софтуера Управление на работната сила. Подходящ и за
интегрирана навигация. Други Garmin навигации също могат да бъдат
използвани, ако поддържат FMI.

Други свързани функции, които могат да Ви заинтригуват
•
•

Текстова комуникация с шофьорите
API (интеграция с външен софтуер)
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•
•

Интегрирана навигация
Планиране на маршрути и мониторинг
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