
Управување со работната сила

Посетете го www.frotcom.com за подетални информации

Хармонизирање на управувањето со работната сила и управувањето со
возниот парк.

Модулот за управување дозволува да ги известувате своите возачи за работата/задачите едноставно и
ефективно. Потоа, следете како напредува секоја поединечна работа во реално време. Вашите клиенти ќе
го ценат фактот што имате контрола врз секоја работашто се извршува.

Го следитенапредувањетона секоја

превозна услуга наекранотво

диспечерскатасоба. Веднашзабележувате

услуга за која претпоставенотовремена

пристигнувањееподоцна во односна

планираното. Можедадејствуватепредда

бидепредоцна ида сепречекоривреметона

испорака.

Какопомагаме

Модулот за управување соработната силадозволува да ги
известувате своите возачи за работата/задачите едноставно и
ефективно. Потоа, следете како напредува секоја поединечна
работа во реално време. Вашите клиенти ќе го ценатфактот
што имате контрола врз секоја работашто сеизвршува.

Во однос на возилото, возачот прима нова работа преку својот
табла-компјутер што гоноси во возилото. Тој ги анализира
деталите за работата и ја прифаќа притискајќи го копчето
„Започни“. Од тој момент, табла-компјутерот ќе го води возачот
низ сите планирани фази, сè до завршувањето на работата. 

Меѓу дополнителните опции во табла-компјутерот се и
навигацијата ииспраќањето пораки. 

Можеизвршувањето на секоја работа да го следите вореално
време восвојата канцеларија. 

Всушност, флексибилноста намодулот за управување со
работната сила виовозможува да гидефинирате токму
очекуваниот работен тек за секој вид задача, какои
конкретните обрасцишто вашите возачи треба да ги
пополнуваат воразните ситуации, какона пример при
испораките, ставањето гориво, периодите на чекање, итн. 
Можеда го конфигурирате во согласност со конкретните
потреби на вашатафирма.

Бенефиции

Испратете известувања заработа едноставно и следете ги
Доделувајте имработа на соодветните возила/возачи ипотоа
следете гонапредувањето на секоја работа во согласност со
дневниот план.

Зголемете јапродуктивноста
Вашите возачи ќеможат да завршат повеќе порачки без
дополнителен напор.

Намалете ја потрошувачката на гориво и стигнете навреме
Со помошнаинтегрираниот навигатор, возачите можеда
навигираат директно до своите дестинации. Нема веќе возење
наоколу.

Документирајте го секој чекор
Собирајте обрасци од теренот при секој дел од процесот: доказ
за испорака, одбиена работа, дополнување гориво, чекање итн.



Какоработи

Модулот за управување соработната сила овозможува
интерфејс за таблични компјутери со „андроид“ што сеносат
во возилата, сошто соодветните возачи/возила/тимови се
известуваат заработаташто треба да сеизврши. 

Дополнително, можеда се испраќаат и текстуални пораки, со
што се подобруваат комуникацијата ичувањето на пораките за
понатамошна ревизија.

Табла-компјутерот што се носи вовозилото вклучува ицелосно
интегриран модул за навигација; вашите возачи

можеда навигираат доместото на извршување на
работата/задачите илидо која било друга адреса.

Интерфејсот на табла-компјутерот, кој емногу лесен за
користење, ги води возачите одедна додруга фаза на задачата. 
Овие информации ги добива „фротком“ вореално време. 
Диспечерите знаат точно вокојафаза се наоѓа секоја работна
задача во секое време.

Текстуалните пораки, работните задачи или знаците за
претпазливост, веднашштом ќепристигнат, се прикажуваат на
табла-компјутерот.

““Фротком системот за управување со Frotcom Workforce кој работи натаблети и е
онашто го барате, робустен и практичен...Тоа значително го подобри начинот на кој

работиме и комуницираме и ние сме неизмерно задоволни сомодулотWFM.”

Cosme Valera
Logistics Manager  - Ondara Logística - Spain

Главни карактеристики

Други сродни карактеристики штоможе да ве интересираат

ИНТЕЛИГЕНТНО
МЕНАЏИРАЊЕ НАФЛОТА
ЗА ВАШАТА КОМПАНИЈА.
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• Интегрирана навигација
• Планирање иследењенарутите

• Испраќање наработните задачи
• Интегрирананавигација штоеедноставна закористење (достапни се

верзиизакамиони)
• Двонасочна текстуална комуникација меѓуканцеларијата ивозачите
• Автоматски предупредувањакога статусот наработата несоодветствува

содвижењетонавозилото
• Алармите сеприкажуваат на табла-компјутерот (например, алармипри

ненадејнозабрзувањевовозењето )
• Целосноприспособлив работен тек засекој типработа

Уреди и додатоци

Garmin Fleet Навигација

Наменет за камионски превоз на големи растојанија. Секористи со
софтверот за управување со работната сила. Соодветен и заинтегрирана
навигација.

Интегрирантерминалза возачи

• Текстуална комуникација со возачите
• АПИ (интеграција сонадворешен софтвер)
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