
Upravljanje delovne sile

Za dodatne informacije obiščite www.frotcom.com

Upravljanje delovne sile in upravljanje voznega parka sta med 
seboj povezana.

Modul za upravljanje delovne sile vam omogoča preprosto in učinkovito dodeljevanje nalog/opravil 
vašim voznikom. Nato lahko napredovanje teh nalog spremljate v realnem času. Vaše stranke bodo 
cenile nadzor, ki ga imate nad izvajanjem posamezne naloge.

V prostoru za dodeljevanje nalog 

spremljate zaslon, na katerem so 

prikazana stanja posameznih storitev 

transporta. Takoj opazite storitev s 

pričakovanim časom prihoda, ki je 

poznejši od načrtovanega. Zdaj lahko 

ukrepate, preden je prepozno in bo čas 

dostave prekoračen.

Kako pomagamo

Upravljanje delovne sile vam omogoča preprosto in 
učinkovito dodeljevanje nalog/opravil vašim voznikom. 
Nato lahko napredovanje teh nalog spremljate v realnem 
času. Vaše stranke bodo cenile nadzor, ki ga imate nad 
izvajanjem posamezne naloge.

Voznik v vozilu prejme novo nalogo prek tablice, nameščene 
v vozilu. Analizira podrobnosti naloge in jo sprejme, tako da 
se dotakne gumba »Start«. Od tega trenutka naprej bo 
tablica voznika usmerjala skozi vse načrtovane stopnje, 
dokler se naloga ne zaključi.

Dodatne možnosti v tablici med drugim vključujejo 
navigacijo in sporočanje. 

V pisarni lahko v realnem času spremljate dokončanje 
posameznih nalog. 

Dejansko vam prilagodljivost modula za upravljanje delovne 
sile omogoča opredelitev natančnih delovnih tokov, 
pričakovanih za posamezno vrsto naloge, ter tudi točno 
določene obrazce, ki jih morajo izpolniti vozniki v okviru 
svojih dostav, točenja goriva, obdobij čakanja ipd. Modul 
lahko konfigurirate tako, da ustreza posebnim potrebam 
vašega podjetja.

Prednosti

Preprosto dodelite in spremljajte naloge
Naloge dodelite ustreznim vozilom/voznikom in nato 
spremljajte napredovanje posamezne naloge glede na 
dnevni načrt.

Zmanjšajte porabo goriva in zagotovite pravočasno 
dostavo
Vozniki se lahko z uporabo integriranega navigatorja 
usmerijo neposredno proti svojim destinacijam. Nič več
izgubljenih kilometrov.

Povečajte produktivnost
Vaši vozniki bodo lahko dokončali več nalog brez dodatnega 
napora.

Dokumentirajte vsak posamezni korak
Na vsakem mejniku zberite obrazce s terena: dokazilo o 
dostavi, zavrnjene naloge, dopolnjevanje goriva, čakanje ipd.



Kako deluje

Upravljanje delovne sile zagotavlja vmesnik za tablice s 
sistemom Android v vozilu ter omogoča dodeljevanje 
nalog ustreznim voznikom/vozilom/ekipam.

Na voljo je tudi besedilno sporočanje, ki izboljšuje 
komunikacijo in shranjevanje sporočil za preglede v 
prihodnosti.

Tablica v vozilu vključuje popolnoma integriran navigacijski 
modul, ki vašim voznikom omogoča navigacijo do lokacije 
naloge/opravila ali katerega koli drugega naslova.

Vmesnik na tablici je do uporabnika izredno prijazen in 
voznike vodi po posameznih stopnjah nalog. Ti podatki so na 
voljo v storitvi Frotcom v realnem času. Odpremniki tako 
vedno vedo, katera stopnja naloge se trenutno izvaja.

Dohodna besedilna sporočila, naloge ali alarmi se takoj 
prikažejo na tablici.

“Frotcom’s Workforce Management je ravno tisto, kar smo iskali...izboljšal je način 
dela in komunikacije. Izjemno smo zadovoljni z WFM modulom.”

Cosme Valera
Direktor logistike - Ondara Logística - Španija

Glavne funkcije

Druge povezane funkcije, ki vas bodo morda zanimale

INTELIGENTEN
FLEET MANAGEMENT
ZA VAŠE PODJETJE.

W W W . F R O T C O M . C O M

• Načrtovanje in spremljanje poti
• Besedilno komuniciranje z vozniki

• Dodeljevanje nalog
• Integrirana navigacija, preprosta za uporabo (na voljo so različice za 

tovornjake)
• Dvosmerna besedilna komunikacija med pisarno in vozniki
• Samodejna opozorila, ko status naloge ni združljiv s premikanjem 

vozila
• Alarmi na tablici (npr. alarmi za vožnjo v odziv na nenadno 

pospeševanje)
• Popolnoma prilagodljivi delovni tokovi za vsako vrsto naloge

Naprave in dodatna oprema

Garmin Fleet Navigacija

Storitev je zasnovana za dolge prevoze s tovornjaki. Uporablja se s 
programsko rešitvijo za upravljanje delovne sile. Primerna je tudi za 
integrirano navigacijo. Druge Garmin navigacije so prav tako uporabne 
v kolikor podpirajo FMI protokol.

Terminal za voznike v kabini

• API (integracija z zunanjo programsko opremo)
• Integrirana navigacija
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