
Workforce management

Viziteaza www.frotcom.com pentru mai multe informatii.

Workforce Management și administrarea flotei acționând 

împreună.

Modulul Workforce Management îți permite să transmiți comenzi/sarcini șoferilor, ușor și eficient. 

Apoi poți urmări în timp real îndeplinirea acestora. Clienții tăi vor aprecia controlul asupra felului în 

care este realizată fiecare comandă. 

Monitorizezi pe ecranul din dispecerat 

desfășurarea fiecărui serviciu de 

transport. Identifici imediat un serviciu 

cu un timp de sosire estimat întârziat 

față de cel planificat. Poți acționa 

înainte de a fi prea târziu și înainte de a 

rata termenul de livrare.

Cum te ajutăm

Modulul Workforce Management îți permite să transmiți 

comenzi/sarcini șoferilor, ușor și eficient. Apoi poți urmări 

în timp real îndeplinirea acestora. Clienții tăi vor aprecia 

controlul asupra felului în care este realizată fiecare 

comandă.

În ceea ce privește vehicului, șoferul primește o nouă 

comandă pe tableta de la bord. El analizează detaliile și 

acceptă comanda apăsând butonul Start. Din acel moment 

tableta îl va ghida pe șofer prin toate etapele planificate 

pînă la finalizarea comenzii.

Opțiunile suplimentare ale tabletei includ, printre altele, 

navigarea și mesageria.

La sediu, poți urmări finalizarea fiecărei comenzi în timp 

real. 

De fapt, flexibilitatea modulului Workforce Management 

permite definirea exactă a fluxurilor de lucru preconizate 

pentru fiecare tip de sarcină, precum și formularele ce 

trebuie completate de șoferi în situații diverse precum 

livrările, alimentarea cu combustibil, perioadele de 

așteptare și așa mai departe. Configurarea se poate face 

astfel încât să fie satisfăcute nevoile specifice ale 

companiei tale.

Beneficii

Transmiterea cu ușurință a sarcinilor și monitorizarea 

lor

Atribuie comenzi vehiculelor/șoferilor potriviți și 

monitorizează desfășurarea fiecărei comenzi în raport cu 

planului zilnic.

Reducerea consumului de combustibil și sosire la 

destinație în timp util

Șoferii se pot îndrepta direct către destinație utilizând 

navigatorul integrat. Fără rute ocolitoare.

Documentează fiecare etapă

Adună formulare din teren la fiecare etapă: dovadă de 

livrare, comenzi refuzate, alimentare, așteptare etc.

Creșterea productivității

Șoferii tăi vor putea să finalizeze mai multe comenzi, fără 

efort suplimentar.



Cum Functioneaza

Modulul Workforce Management oferă o interfață pentru 

tabletele de la bord cu Android, permițând transmiterea 

sarcinilor către șoferii/vehiculele/echipele adecvate.

În plus, este disponibilă mesageria text, îmbunătățind 

comunicarea și stocarea mesajelor pentru viitoare 

revizuiri.

Tableta de la bord include un modul de navigație complet 

integrat, astfel încât șoferii tăi să poată naviga către 

locurile de muncă/ale sarcinilor sau către orice altă 

adresă.

O interfață foarte ușor de utilizat pe tabletă ghidează 

șoferii să treacă de la o etapă a sarcinii la următoarea. În 

timp real, aceste informații sunt disponibile în cadrul 

Frotcom. Dispecerii cunosc etapa exactă a fiecărei sarcini, 

în fiecare moment.

Pe tabletă sunt afișate imediat mesajele text, sarcinile sau 

alertele primite.

„Workforce Management pe tableta era exact ceea ce cautam… A 

imbunatatit semnificativ modul de comunicare si suntem foarte 

multumiti de acest modul.”

Cosme Valera

Manager Logistica - Ondara Logística - Spania

Caracteristici principale

Alte caracteristici conexe de care ai putea fi interesat

MANAGEMENTUL INTELIGENT
AL FLOTEI
TALE.

WWW . F R O T C OM . C O M

• Comunicare text cu șoferii

• API (integrarea cu software extern)

• Trasarea sarcinilor

• Navigație integrată ușor de utilizat (versiuni disponibile pentru 

camion)

• Comunicare text bi-direcțională între sediu și șoferi

• Avertizări automate când starea sarcinii nu este compatibilă cu 

deplasarea vehiculului

• Alarme afișate pe tabletă (de exemplu, privind stilul de condus 

cu accelerări bruște)

• Personalizarea completă a fluxurilor de lucru pentru fiecare tip 

de sarcină

Dispozitive și accesorii

Navigator Garmin Fleet

Concepute pentru camioane de cursă lungă. Se vor utiliza cu soluția 

software Workforce Management. Potrivite și pentru Navigație 

integrată.

Terminal onboard pentru soferi

• Navigație integrată

• Planificarea și monitorizarea rutei
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