
Program zarządzania oknami czasowymi

Wiele jest powodów, aby program zarządzania 
oknami czasowymi wdrożyć w magazynie i logistyce.

Platforma awizacyjna nie wystarczy do rozwiązania problemu 
z ruchem drogowym. Samo dopasowanie przedziałów 
czasowych do bieżącej sytuacji nie pozwala na efektywny 
przeładunek ciężarówek. To tylko jeden aspekt dobrego i 
praktycznego rozwiązania. Ważne jest posiadać 
odpowiednio wdrożony program zarządzania oknami 
czasowymi. 
Należy przy tym obsługiwać przybywające ciężarówki na 
podstawie zestawu reguł i priorytetów w czasie 
rzeczywistym. Dlatego,  aby zapewnić przejrzysty proces 
obsługi z możliwie najkrótszymi czasami oczekiwania i 
przepustowości należy grodzić dane w jednym miejscu. Poza 
przejrzystością dotyczącą faktycznego czasu przybycia masz 
historię zdarzeń, którą będzie można wykorzystać do 
raportowania i szkolenia kolejnych pracowników.

Czy program zarządzania oknami czasowymi można 
używać na smartfonach?

Jeśli wszystkie przedziały czasowe zostaną natychmiast 
dostosowane do nowego szacowanego czasu przybycia 

(ETA), może to nadal prowadzić do korków przed 
magazynem, w punktach załadunku. Ciężarówki wciąż mogą 

przybyć w tym samym czasie. W związku z tym nie 
zapobiega się godzinom szczytu ani korkom.
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Time slot software

Ponieważ mamy w ofercie time slot software to warto 
się z tym zapoznać.

Przestań zgadywać! Czas wiedzieć! Zacznij korzystać z time 
slot software, czyli platformy do zarządzania oknami 
czasowymi. Platforma VSS.net powiadamia o stanie i 
terminach dostawy. Twój time slot software zapewnia prosty, 
intuicyjny interfejs. Ponadto dzięki automatyzacji wymiany 
danych (pliki XLS, CSV lub WebApi) możesz szybko 
pozyskiwać informacje z innych systemów ERP, TMS czy 
WMS oraz od dostawców i przewoźników. 
Nie musisz już marnować czasu na śledzenie poszczególnych 
transportów. Raporty KPI o stanie dostawy są automatycznie 
prezentowane za pomocą platformy i prezentowane w 
formie graficznej oraz kalendarzy i planerów.

Ponieważ mamy w ofercie time slot software to 
warto się z tym zapoznać.

Systemy zarządzania przedziałami czasowymi pozwalają na 
optymalizację procesów logistycznych. YMS online jest 

prosty przy wdrożeniu i personalizacji. Użycie 
oprogramowania zapewnia wymierne efekty w zakresie 

oszczędności czasu i kosztów.
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YMS aplikacja

Czy yms aplikacja można używać na telefonach?

Automatyzacja i udoskonalenie tworzenia okien czasowych 
jest możliwe dzięki najlepszej wersji oprogramowania 
oferowanej przez SoftwareStudio. YMS aplikacja jest 
odpowiedzią na najważniejsze potrzeby firm magazynowych, 
logistycznych i produkcyjnych. Rozładunki i załadunki 
towarów najlepiej jest planować i kontrolować poprzez 
profesjonalne oprogramowanie do awizacji transportu.

Czy yms aplikacja można używać na smartphonach?

Utworzenie awizacji odbywa się za pomocą formularza 
internetowego lub aplikacji mobilnej. Zarezerwowanie czasu 

na załadunek/rozładunek to wybór wolnego miejsca w 
kalendarzu. Zarządzanie oknami czasowymi upraszcza 
procesy działu logistycznego, obsługi magazynu oraz 

przewoźnika.
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Zarządzanie oknami czasowymi online

Kiedy warto skorzystać z  zarządzanie oknami 
czasowymi online w procesach zarządzania 
awizacjami?

Na początkowym etapie zarządzania łańcuchem dostaw 
wiele firm kontroluje informacje za pomocą systemu 
planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP). Na drugim 
końcu procesu używają systemu zarządzania magazynem 
(WMS). W tym miejscu, pomiędzy nimi działają systemy do 
obsługi transportów TMS. Najczęściej jednak nie posiadają 
one rozwiązań pozwalających na zarządzanie oknami 
czasowymi online. Są to najczęściej systemy działające w 
sieciach lokalnych, programy Windows.

Ponieważ oferujemy zarządzanie oknami czasowymi 
online to chcemy abyś z tego skorzystał!

System zarządzania oknami czasowymi online optymalizuje 
proces dostawy jako całość i zapewnia dodatkową 

funkcjonalność dla systemów zarządzania logistyką 
transportu. Systemy typu time slot booking online  

zapewniają przejrzystość i podstawę do analizy. Stanowią 
podstawę do prowadzenia pełnej kontroli nad procesami 

rozładunku oraz załadunku ciężarówek.
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Gate assistant system

Dlaczego gate assistant system zmniejsza kolejki 
ciężarówek przed magazynem?

Awizacja dostaw oprogramowanie, czyli rezerwacja bram. 
System awizacji dostaw w magazynach wejściowych i 
wyjściowych pozwala na zewnętrzne awizacje firm 
(przewoźników/dostawców). Awizacja dostaw umożliwia 
logowanie się dostawców lub przewoźników za pomocą 
przeglądarki internetowej (przez www) i rezerwację wolnego 
terminu w wybranym doku magazynu. Sekcja Transport dla 
magazynu pozwala nam na bezpośrednie dopisanie 
transportu do wybranego magazynu. Tak więc gate assistant 
to system do zarządzania bramami magazynowymi - dokami.

Czy gate assistant system jest dostępny na 
Androida?

Rozwiązanie wspomagające zarządzanie ruchem środków 
transportu oraz ruchem pieszych na terenie 

przedsiębiorstwa. Slot management, czyli planowanie okien 
czasowych dla załadunku i rozładunku pojazdów, pozwala 

na optymalne wykorzystanie istniejących zasobów 
przedsiębiorstwa. Ogranicza powstawanie wąskich gardeł 

związanych z obsługą magazynu.
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Warehouse Time Slot Management Software

Jak szybko wdrożyć warehouse time slot 
management software w magazynie dostaw?

Chcesz, aby wolumen pojazdów odwiedzających magazyn w 
poszczególnych porach dnia zaczynał rozkładać się w sposób 
bardziej równomierny? Zastosuj Warehouse Time Slot 
Management Software, czyli program awizacji transportów. 
Czy to wszystkie zalety programu okien czasowych? 
Zdecydowanie NIE. Od programu klasy YMS oczekujemy 
więcej. Oczekujemy i otrzymujemy, ponieważ YMS jako 
program potrafi szybko przekazywać informację pomiędzy 
wszystkimi zainteresowanymi uczestnikami łańcucha 
logistycznego. Statusy pozwalają na bieżącą obserwację 
kolejnych zdarzeń związanych z transportem.

Dlaczego jeszcze nie widziałeś demo warehouse 
time slot management software ?

Dobre planowanie okien czasowych to skuteczne 
zmniejszenie kolejek przed magazynem. Platforma do 

zarządzania oknami czasowymi pozwala na wydajne 
zarządzanie transportami przychodzącymi i wychodzącymi. 

Ważne, aby oprogramowanie okna czasowe umożliwiało 
zarówno planowanie przyszłych okien czasowych poprzez 

wgląd w harmonogram transportów, ale również 
zarządzanie nimi w czasie rzeczywistym.
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Rezerwacja okien czasowych

A gdyby tak rezerwacja okien czasowych użyć, aby 
lepiej organizować dostawy?

Podczas odprawy, dostawy można wyszukiwać w systemie 
według numeru rejestracyjnego, numeru dostawy lub 
wewnętrznego identyfikatora. Ułatwia to identyfikację i 
zatwierdzenie. Procesy zameldowania i wymeldowania są 
znacznie krótsze, gdy oprócz rezerwacji okien czasowych 
zastosujesz identyfikację pojazdów.  Za pomocą 
zintegrowanych kamer możesz odczytać tablicę rejestracyjną 
ciągnika lub naczepy. Dane zostaną rozpoznane i zapisane w 
bazie systemu gdzie odbywa się rezerwacja okien czasowych. 
Oprócz danych w bazie zapisane zostanie zdjęcie wraz z datą 
i czasem jego wykonania.

Dowiedz się więcej na temat rezerwacja okien 
czasowych !

Oprogramowanie do rezerwacji spotkań online może 
bezpiecznie komunikować się z zewnętrznymi urządzeniami 

sprzętowymi, na przykład monitorami i urządzeniami 
sygnalizacyjnymi lub innymi programami, takimi jak SAP lub 
MDNAV. Moduł interfejsu zewnętrznego to obsługa kamer 
z system autoID, czyli automatyczne rozpoznawanie tablic 

rejestracyjnych samochodów. Magazyn - rezerwowanie 
okien czasowych to wiele potrzeb i możliwości.
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Zarządzenie kalendarzem w magazynie

Skorzystaj z zarządzenie kalendarzem w magazynie , 
naprawdę warto!

Ustalanie unikalnych reguł dla każdego partnera lub 
produktu. Dzięki oprogramowaniu VSS.net można ustalić 
zasady rezerwacji okien czasowych dla partnerów lub 
produktów. Zarządzenie kalendarzem w magazynie 
optymalizuje wykorzystanie zasobów i operacje ładowania.

Czy na zarządzenie kalendarzem w magazynie 
otrzymałeś już ofertę ?

Rezerwacja ładowania terminów przez interfejs online. Praca 
administracyjna przez telefon i e-mail jest ograniczona. 

Przybycie przewoźników staje się możliwe do zaplanowania.
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Planowanie transportów online

Jak planowanie transportów online wpływa na 
szybkość realizacji przyjęć?

Sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa opiera się w 
dużej mierze na dobrej organizacji pracy. Ważnym 
elementem organizacji jest planowanie transportów online 
związane z awizacją dostaw. Dzięki stosowaniu 
nowoczesnych rozwiązań IT, profesjonalnego 
oprogramowania osiągasz przewagę. Tak więc nowoczesne 
sposoby planowania transportów pozwalają na uniknięcie 
wielu problemów w pracy magazynów. Dlatego koniecznie 
użyj oprogramowania dostępnego online.

Ponieważ mamy w ofercie planowanie transportów 
online to warto się z tym zapoznać.

Ważne dla Twojej firmy jest odpowiednie awizowanie 
dostaw? Powinieneś korzystać z systemu do zarządzania 
dostawami online. Jednocześnie pamiętaj, że to kontrola 

terminowości dostaw ma wpływ na płynność procesów 
magazynowych. 

Nowoczesna platforma do awizacji powinna spełniać 
najważniejsze wymagania firm logistycznych oraz 

magazynowych.
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Slot booking software

Aby dowiedzieć się więcej na temat slot booking 
software kliknij tu.

VSS to system pozwalający na kontrolę wszystkich procesów 
związanych z awizacjami i transportami. Pozwala na ustalanie 
(i automatyzację) okien czasowych. Szybki dostęp do 
kalendarza pomaga w planowaniu terminarza awizacji. 
Program to także zbiór danych dotyczących aktualnych i 
archiwalnych awizacji. Pracownicy magazynu mogą edytować 
dane dotyczące awizacji. Korzystają z automatyzacji 
wyliczania trwania okienek czasowych, ale mogą je edytować 
i dostosowywać do konkretnych transportów. Realizują to za 
pomocą systemu typu slot booking software.

Dowiedz się więcej o slot booking software !

SoftwareStudio stworzyło oprogramowanie YMS – 
stworzone z myślą o wymagających firmach, które chcą 

mieć sprawny system do porządkowania awizacji i 
zarządzania nimi. System YMS to oprogramowanie, które 

przechowuje informacje dotyczące wizyt. Zarówno 
polegających na wypływie asortymentu z magazynu, jak i 

dostawie.
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Android okna czasowe

Czy na android okna czasowe otrzymałeś już ofertę ?

Dostosowanie slotów magazynowych do potrzeb klienta za 
pomocą rozwiązania na Android. Dlatego, że Android okna 
czasowe to sieć stworzona w oparciu o rodzaj produkcji i 
załadunku klienta, w oparciu o jego potrzeby, aby 
planowanie czasu było jeszcze bardziej wydajne i wygodne. 
Na podstawie dostępnej historii czasów załadunku / 
rozładunku magazynu można tworzyć plany wydajności i 
zwiększać pojemność lub zmniejszać czas i koszty.

Jak android okna czasowe wpływa na szybkość 
realizacji przyjęć?

Wszystkie informacje są dostępne centralnie, w tym 
faktyczny czas przyjazdu pojazdu i informacje dla kierowcy, 

dokumenty lub inne istotne dane. Android aplikacja dla 
kierowcy jest tylko drobnym elementem całego systemu 

VSS.net.
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Program YMS

W jaki sposób program yms mogę wdrożyć w swojej 
firmie?

Zadaniem systemu awizacyjnego jest wypełnienie luki 
pozostawionej pomiędzy systemami transportu (TMS), 
pracującymi po stronie przewoźników oraz systemami 
magazynowymi (WMS). Dzięki koordynacji transportów 
przewoźników oraz planu pracy magazynu, likwidujemy 
skokowe obciążenie magazynu. Płaski rozkład obciążenia 
magazynu ułatwia zaplanowanie prac w magazynie oraz 
ogranicza stres będący przyczyną wypadków. 
System TMS umożliwia kontrolę i zarządzanie zleceniami 
spedycyjnymi, planowanie i tworzenie tras, współpracę z 
urządzeniami mobilnymi, rozliczanie usług transportowych, 
obsługę umów, związaną z zadaniami transportowymi, 
definiowanie cennika usług transportowych oraz algorytmów 
rozliczania usług. Jak z powyższego wynika system TMS nie 
obejmuje zwykle takiego obszaru jak plan pracy magazynu. 
Rozwiązanie to posiada program YMS.

Jak szybko wdrożyć program yms w magazynie 
dostaw?

Okna czasowe bardzo często integrowane są z systemami 
ERP lub WMS. Integracja pozwala na automatyczne 

przesyłanie informacji na temat zamówień pomiędzy 
systemami. Firmy decydują się, aby oprócz obsługi awizacji 

dostaw system wspomagał także planowanie załadunków.
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Aplikacja do awizacji transportów

W jaki sposób aplikacja do awizacji transportów 
mogę wdrożyć w swojej firmie?

Zarządzanie awizacjami za pomocą platformy StudioSystem 
(okna czasowe) pozwala na rejestrowanie wizyt, 
kontrolowanie ich celu, czasu oraz przebiegu na terenie 
zakładu przemysłowego. Aplikacja do awizacji transportów 
musi uwzględniać możliwości dostępności bram, ramp czy 
doków magazynowych. Awizacja dostaw umożliwia 
logowanie się dostawców lub przewoźników za pomocą 
przeglądarki internetowej (przez www) i rezerwację wolnego 
terminu w wybranym doku magazynu poprzez system 
awizacyjny. Dzięki temu, dostawcy oraz przewoźnicy na 
bieżąco mają dostęp do aktualnego harmonogramu pracy 
magazynu.

Za pomocą aplikacja do awizacji transportów można 
ulepszać organizację pracy magazynu.

Wymierne efekty optymalizacji kosztów transportów 
uzyskuje się poprzez właściwe zaplanowanie kolejności 
obsługi zleceń transportowych. Ważne jest powiązanie 

zleceń z możliwościami i pracą magazynu. 
Aplikacja do awizacji w magazynie musi uwzględniać 

możliwości dostępności bram, ramp czy doków 
magazynowych.
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Planowanie prac w magazynie

Skorzystaj z planowanie prac w magazynie , 
naprawdę warto!

Rzeczywisty czas dostawy, szybka rezerwacja wolnego 
terminu, a także skuteczne planowanie dostaw. To jedne z 
zadań, przed którymi stoją największe firmy produkcyjno-
logistyczne. Awizacja kierowcy pozwoli rozwiązać ten 
problem. Ponadto pozwoli na planowanie prac w magazynie. 
SoftwareStudio proponuje system awizacyjny, usprawni on 
komunikację między działem transportu, przewoźnikami, a 
także kontrahentami, a działem logistyki i magazynu.

Sprawdź na demo planowanie prac w magazynie !

Pracownicy by móc szybko i sprawnie podejmować decyzje 
potrzebują szybkiego dostępu do danych biznesowych, 
które rejestrowane są za pomocą różnych programów. 
Każdy magazyn (szczególnie wysokiego składowania) 

sprawnie funkcjonuje poprzez skuteczną kontrolę 
różnorodnych prac związanych z przepływem asortymentu. 
Główne procesy to: przyjmowanie i rozładunek towarów od 

firm produkcyjnych i innych magazynów, składanie, 
ładowanie, a także wydawanie i awizowanie towarów.
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Awizacja w transporcie

10 powodów, aby wdrożyć awizacja w transporcie !

Ogromnym wsparciem w nadzorowaniu awizacji, a także 
planowaniu dostaw jest odpowiednie oprogramowanie. 
SoftwareStudio wprowadziło na rynek system awizacyjny 
VSS.NET. Awizacja w transporcie wdrażana jest w 
przedsiębiorstwach, których priorytetem jest zapewnienie 
lepszej obsługi firm transportowych. 

Kiedy możesz awizacja w transporcie wdrożyć u 
dostawcy?

O wdrożeniu systemu planowania awizacji warto pomyśleć 
w momencie wzmożonej ilości operacji związanej z 

dostawami i odbiorami z magazynów. W transporcie 
zoptymalizuje rzeczywisty czas załadunków, a także 

rozładunków towarów. Stanowi ona kluczowy czynnik 
zarówno dla przewoźnika, jak i dla pracowników działu 

logistyki.
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Oprogramowanie YMS

Czy znasz już oprogramowanie yms ? To kliknij, aby 
dowiedzieć się więcej.

Program do awizacji od SoftwareStudio umożliwia 
precyzyjne planowanie okien czasowych, a także zamianę ich 
kolejności w czasie rzeczywistym w zależności od wielu 
kwestii, na przykład tego czy dostawy towarów mają 
opóźnienie. Awizacje VSS.net od SoftwareStudio, czyli 
oprogramowanie YMS. Jest to oprogramowanie, które 
pozwala na automatyzacje wszystkich procesów w zależności 
od rodzaju przewożonego towaru, jego ilości i wielu innych.

Dlaczego jeszcze nie widziałeś demo 
oprogramowanie yms ?

System klasy time slot management (okna czasowe) oparty 
jest o platformę StudioSystem. Rejestruje wszystkie wizyty, 
kontroluje ich cel, czas i przebieg oraz koordynuje dostęp 

do zasobów (doków, parkingów, wag). Programy YMS 
znajdują zastosowanie w przedsiębiorstwach prowadzących 

codziennie wiele dostaw.
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Program do awizacji dostaw

Kliknij po szczegóły dotyczące program do awizacji 
dostaw !

Rozwiązanie typu program do awizacji dostaw znajduje 
zastosowanie w wielu przedsiębiorstwach. Zwykle wymagają 
one zapewnienia lepszej obsługi przewoźników i dostawców. 
Program do awizacji dostaw przyczynia się do ograniczania 
wąskich gardeł związanych z rozładunkiem i załadunkiem 
towarów.

Aby dowiedzieć się więcej na temat program do 
awizacji dostaw kliknij tu.

Sekcja Transport dla magazynu (program do awizacji aut) 
pozwala nam na bezpośrednie dopisanie transportu do 

wybranego magazynu, wybranej rampy i wybranej godzinie. 
Program do awizacji aut wdrażany w magazynach 

zapewnienia lepszą obsługę dostawców i przewoźników.
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Time slot management oprogramowanie

Więcej na temat time slot management 
oprogramowanie znajdziesz na tej stronie.

Ilości pojazdów odwiedzających magazyn w poszczególnych 
porach dnia zaczyna rozkładać się w sposób bardziej 
równomierny, a to dzięki używaniu rozwiązania – Time slot 
management oprogramowanie magazynowe. Czy to 
wszystkie zalety programu okien czasowych? Zdecydowanie 
NIE. Od programu klasy YMS oczekujemy więcej. 
Oczekujemy i otrzymujemy, ponieważ YMS jako program 
potrafi szybko przekazywać informację pomiędzy wszystkimi 
zainteresowanymi uczestnikami łańcucha logistycznego. 
Statusy pozwalają na bieżącą obserwację kolejnych zdarzeń 
związanych z transportem.

Wiele jest powodów, aby time slot management 
oprogramowanie wdrożyć w magazynie i logistyce.

Dobre planowanie okien czasowych to skuteczne 
zmniejszenie kolejek przed magazynem. Platforma do 

zarządzania oknami czasowymi pozwala na wydajne 
zarządzanie transportami przychodzącymi i wychodzącymi. 

Ważne, aby oprogramowanie umożliwiało zarówno 
planowanie przyszłych okien czasowych poprzez wgląd w 

harmonogram transportów, ale również zarządzanie nimi w 
czasie rzeczywistym.
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Platforma okna czasowe

Czy platforma okna czasowe jest dostępny na 
Androida?

Awizowanie dostaw to jedna z szeregu czynności 
wchodzących w skład procesu magazynowego. Dzięki 
sprawnemu systemowi awizacyjnemu, firma będzie 
skutecznie zarządzać procesami logistycznymi związanymi z 
harmonogramowaniem transportów, jak również 
przepływem towarów na terenie zakładu. Awizowanie 
dostaw pozwala uniknąć w firmie nieplanowanych 
przestojów oraz występowanie tzw. „wąskich gardeł”. 
Platforma okna czasowe to rejestracja wizyt. Ponadto 
zapewnia koordynację dostępu do zasobów w postaci 
parkingów, wag czy doków przez przeglądarkę internetową. 
Ponadto zarządzanie oknami czasowymi, możliwe dzięki 
awizowaniu dostaw, pozwala firmie osiągnąć skrócenie czasu 
odprawy transportu, redukcję kosztów oraz sprawniejsze 
zarządzanie zasobami ludzkimi.

Za pomocą platforma okna czasowe można 
ulepszać organizację pracy magazynu.

Planowanie dostaw to jedno z istotniejszych zadań 
magazynu. Opóźnienia dostaw generują straty i negatywnie 

wpływają na relacje z klientami. Platforma awizacyjna 
oznacza konieczność pracy wielojęzycznej, czyli obsługa w 

języku użytkownika i przewoźnika.
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Kalendarz dostaw

Kiedy możesz kalendarz dostaw wdrożyć u 
dostawcy?

Oprogramowanie yard management, które umożliwia 
planowanie transportów i czasu potrzebnego na rozładunek 
oraz załadunek towaru z uwzględnieniem danych 
dotyczących ilości asortymentu, jego rodzaju oraz typu 
transportu. Ponadto umożliwia komunikację między 
kierowcą oraz magazynem. Zawiera także intuicyjny 
kalendarz dostaw, który wyświetlisz na komputerze czy 
telefonie komórkowym.

Kiedy możesz kalendarz dostaw wdrożyć u 
dostawcy?

Transport zewnętrzny jest integralną częścią systemu 
logistycznego, ponieważ stanowi główne ogniwo przepływu 

dostaw towarów. Aby udoskonalić transfer między 
zakładami, należy bliżej przyjrzeć się systemowi awizacji w 

transporcie.
Nowoczesna platforma powinna obejmować harmonogram 

prac magazynu.
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Slot management system

A gdyby tak slot management system użyć, aby lepiej 
organizować dostawy?

Aplikacja VSS.net automatycznie oblicza czas obsługi auta, w 
oparciu o ilość i rodzaj dostarczanego towaru. Możliwe jest 
zaoszczędzenie czasu na ręczne rezerwowanie okien 
czasowych. Pracownicy ochrony mają dostęp do awizacji, 
dzięki czemu prosto weryfikują auta na bramie. 
Na ekranie wyświetlona jest lista awizacji na dany dzień z 
możliwością potwierdzania wjazdu i wyjazdu samochodu. 
Ponadto ochrona może wystawić przepustki dla danego 
wjazdu. Przepustki wystawiane metodą tradycyjną (wydruk 
papierowy) lub elektroniczne. Elektroniczna przepustka 
wykorzystywać może rozwiązania czytników zbliżeniowych 
RFID (tagi, karty). Alternatywnie slot management system 
można korzystać ze skanera kodów kreskowych i QR code, 
przepustka wysyłana jest na telefon kierowcy.

Czy chcesz poznać slot management system ?

System do awizacji transportu wdrażany przez 
przedsiębiorstwa zapewnienia lepszą obsługę kontrahentów 

i firm transportowych, jak również przyczynia się do 
ograniczania wąskich gardeł związanych z rozładunkiem i 

załadunkiem towarów. Dlatego slot management software 
zapewnia możliwość pełnej lub częściowej integracji. 

Pracownicy magazynu mogą dzięki niemu na bieżąco 
reagować na wszystkie działania mające miejsce na 

magazynie.
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Android aplikacja dla kierowcy

Skorzystaj z android aplikacja dla kierowcy , 
naprawdę warto!

Wszystkie informacje są dostępne centralnie, w tym 
faktyczny czas przyjazdu pojazdu i informacje dla kierowcy, 
dokumenty lub inne istotne dane. Android aplikacja dla 
kierowcy jest tylko drobnym elementem całego systemu 
VSS.net.  Dzięki SoftwareStudio każda osoba zaangażowana 
w załadunek i rozładunek może przeglądać i aktualizować 
informacje o każdej ciężarówce. Wszystko działa online, w 
czasie rzeczywistym, także na telefonach z systemem 
Android!

Dowiedz się jak wdrożyć android aplikacja dla 
kierowcy w swoim przedsiębiorstwie.

Bardzo się cieszę, że uruchomiliśmy w naszej firmie system 
VSS.net. Ponieważ aplikacja Android dla kierowcy już w 

pierwszych tygodniach wpłynęła na zaoszczędzony czas 
pracy.
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Awizacja w transporcie online

Jak awizacja w transporcie online pomaga w pracy 
kierownika magazynu?

W procesie dostawy znajdują się także systemy dostarczania 
paczek. Wszystkie dostawy na tym etapie znajdują się w 
niedalekiej odległości od centrum dystrybucji. Logistyka 
ostatniej mili także wymaga awizacji w transporcie online. 
Potrzebna jest integracja z usługami śledzenia położenia 
pojazdu w czasie rzeczywistym. Klienci mają spokój, gdy 
widzą czas wyjazdu produktu, obserwowane lokalizacje lub 
inne informacje, które mogłyby pomóc im w ustaleniu 
miejsca transportu.

Jak szybko wdrożyć awizacja w transporcie online w 
magazynie dostaw?

Najważniejszym aspektem zarządzania łańcuchem dostaw 
jest planowanie. Doskonałe oszacowanie dostawy 

uwzględnia takie dane, jak natężenie ruchu, typ i pojemność 
pojazdu. Ponadto konieczne jest uwzględnienie natężenia 

ruchu w obszarach, przez które będą przemieszczać się 
pojazdy dostawcze.

Program zarządzania oknami czasowymi 23 z 26 

https://awizacje.softwarestudio.com.pl/oprogramowanie-awizacja-transportow/


Program do awizacji

Dowiedz się jak wdrożyć program do awizacji w 
swoim przedsiębiorstwie.

Program do awizacji to rozwiązanie typu VSS (Vehicle 
Scheduler Solution). Jest to system informatyczny do 
zarządzania procesami logistycznymi związanymi z 
harmonogramowaniem transportów i wizyt oraz ruchu na 
terenie zakładu. Moduł programu Awizacja Transportu 
umożliwia nam dopisanie nowego awizo oraz zawiera 
rejestry awiza w buforze i awiza zatwierdzone.

Dowiedz się dlaczego warto wdrożyć program do 
awizacji w magazynie.

System informatyczny do zarządzania procesami 
logistycznymi związanymi z harmonogramowaniem 

transportów. A to oznacza awizację dostawy i wizyt oraz 
ruchu na terenie zakładu. Moduł programu Awizacja 

Transportu umożliwia nam dopisanie nowego awizo oraz 
zawiera rejestry awiza w buforze i awiza zatwierdzone.
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Program kalendarz awizacji

Więcej informacji o program kalendarz awizacji 
znajdziesz klikając na link.

Oprogramowanie awizacyjne ma za zadanie rozwiązać 
problemy powstające poprzez rosnące wolumeny 
produkcyjne. Za tym zwykle idzie zwiększona liczba dostaw 
półproduktów i wysyłek wyrobów gotowych. Stają się one 
coraz większym wyzwaniem w zarządzaniu pracą 
magazynów. Program kalendarz awizacji to podstawowy 
element platformy awizacyjnej VSS.net.

Aby dowiedzieć się więcej na temat program 
kalendarz awizacji kliknij tu.

Najnowsze technologie coraz skuteczniej wspomagają i 
podnoszą efektywność pracy magazynierów, logistyków, czy 

przewoźników. Jednym z praktycznych narzędzi jest 
platforma do awizacji od SoftwareStudio. Umożliwia ona 

zarządzanie oknami czasowymi i przekazuje informacje w 
czasie rzeczywistym.
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Dziękujemy, że zapoznałeś się z naszym rozwiązaniem
Program zarządzania oknami czasowymi.

Więcej informacji znajdziesz na stronie:
https://awizacje.softwarestudio.com.pl/
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