
Egy
platform,
két
megoldás
Minden szállítási igénye egy helyen.



ALCS hálózat áttekintése

• Több mint 1100 autós fuvarozóval dolgozunk együtt, és 21 

nyelvet támogatunk az ALCS felhasználói számára.

• Több mint 10 000 kamionhoz és közel 12 000 sofőrhöz 

biztosítunk hozzáférést

• Éves járműszállítási kapacitásunk meghaladja a 15 millió 

darabot

• Világszerte 15 millió nyomkövető eszközzel állunk 

kapcsolatban

• Napi szinten több mint 1000 autószállítási ajánlat érhető el az 

ALCS Marketplace-en

• 35 európai országban nyújtunk szállítási szolgáltatásokat

Vállalatok
Autószállítók 

napi 
bejelentkezése

Diszpécserek Teherautók Sofőrök
Felhasználói 

munkamenete
k

Integrált GPS 
szolgáltatók GSM App

ALCS 
támogatás 

Nyelvek

1,100* 500 1150 10,000 12,000 940,327 55 4 21

*frissítve a Covid 19 hatása után



Minden szállítási igény egy 
helyen

Az ALCS egy teljes platform a járműlogisztika 

számára, amely rugalmasságot és ellenőrzést 

biztosít az autók szállításának kezelésében. Két 

megoldás közül választhat, attól függően, hogy 

bizonyos folyamatokat saját maga akar kezelni, 

vagy hagyja, hogy a rendszer végezze el helyette a 

nehéz munkát.

Vessen egy pillantást a legfontosabb 

különbségekre az egylépéses rendeléstől a 

kézbesítésig és a digitális kereskedői szoba 

megoldások között.

EmberekTechnológia

StratégiákCsatornák

ALCS Digitális 
Ökoszisztéma

Összekapcsolható 
rendszerek

A folyamatok összekapcsolása



Lépjen a 
https://alcs.eu/alcs/
auth/register 
oldalra, és indítsa el 
cége regisztrációját



Töltse ki az 
információkat 
bemutatótermeiről, 
összetételeiről, 
hogy egyszerűsítse 
a napi adatbevitelt



Adja le rendeléseit vagy kéréseit, és 
kövesse nyomon a szállítási tevékenységet 
egy helyen



Első megoldás Egy lépés a 
megrendeléstől a kiszállításig

Használja az ALCS-t egyetlen kattintással elérhető szállítási megoldásként. 

Ideális nemzetközi, belföldi és utolsó mérföldes szállításokhoz, elsősorban az 

áramlás optimalizálására, a CO2-csökkentésre és a teherautókihasználtság 

növelésére összpontosítva.

Csak a rendelést kell létrehoznia az ALCS-ben, és ki kell választania a szállítási 

feltételeket. Megkapja a szállítás árát, majd kattintson a küldés gombra a 

megerősítéshez. A megrendelés leadása után az ALCS mindent kezel.

A kereskedői csoportok, független kereskedők és importőrök számára olyan 

megoldásokat hoznak létre, amelyek segítenek optimalizálni, ésszerűsíteni 

és csökkenteni az adminisztratív költségeket.

Minden művelet valós idejű adatokon alapul, és az ALCS teljes áttekintést 

biztosít a szállítás részleteiről.



Egy lépés a megrendeléstől a kézbesítésig

Hogyan működik? Töltse be a szállítási rendelést az ALCS-be, és a 
megrendelés elküldése után a Fracht kezeli az összes 
kulcsfontosságú üzleti folyamatot.

Mi a kínálat? • Az ALCS rendszerrel számított árbecslés
• Azonnali válasz
• Két egyetlen ajánlat – a szállítási feltételektől függően 

(expressz vagy normál szállítás)
• A Fracht garantálja a szállítást

Hálózatunk hatóköre Egyszeri kaució szükséges a megrendelés törlési 
kockázatának fedezésére

A pénzügyek A kereskedők közvetlenül a Frachttól kapnak számlát az 
ALCS-n keresztül

Számlázás Dealers receive an invoice directly from Fracht through 
ALCS platform

Milyen előnyökkel jár? • Short lead times
• Rövid átfutási idők
• Fenntartható megoldás
• Teljes átláthatóság (beleértve a becsült érkezési időt 

is)
• Költség- és folyamathatékonyság
• Csökkentett adminisztrációs költség

A javaslat Az üzleti folyamatokat és az adminisztrációt a Fracht – 
egy központosított megoldás – irányítja



Rendelés létrehozása > szállítási feltételek 
kiválasztása > becsült ár fogadása > 
rendelés leadása



Kövesse nyomon a szállítási 
folyamatokat a 
megrendeléstől a kiszállításig

(becsült szállítási idő, reklamációk, KPI, e-igazolás, 

stb.).



Lánctalpas járművek a 
megrendeléstől a 
kiszállításig

(becsült szállítási idő, állapot, KPI stb.)



Szükség esetén könnyen kommunikálhat 
a sofőrökkel, még akkor is, ha nem ismeri 
a nyelvüket



Ossza meg a linket az 
ETA-val és egyéb adatokkal 
az autóvásárlók számára a 
szállítás nyomon követése 
céljából



Kövesse nyomon a baleseteket 
és kezelje a károkat



Kövesse nyomon az 
üzleti műveleteket valós 
időben



Fogadhat e-számlát, és 
néhány kattintással 
fizethet a szolgáltatásokért



Második megoldás Digitális 
kereskedő szoba

Használja az ALCS-t félautomata szállítási megoldásként. 

Ideális az utolsó mérföldes kézbesítéshez - főleg városokon 

belüli vagy közeli városok közötti szállításokhoz.

Az üzleti folyamatok félig automatizált kezelésével az ügyfél 

felelős az üzleti műveletek végrehajtásáért.

Hívja meg meglévő fuvarozóit, hogy csatlakozzanak az 

ALCS-hez, és kezeljék minden szállítását egy helyen. Kérésére 

ajánlatokat kaphat, és rugalmasan választhatja ki az Ön 

szállítási igényeinek leginkább megfelelő fuvarozókat.

Minden művelet valós idejű adatokon alapul, és az ALCS teljes 

áttekintést biztosít a szállítás részleteiről.



Digitális kereskedő szoba

Hogyan 
működik?

• Töltse be a szállítási kérelmet az ALCS-be. A kereskedők 
meghívhatják saját fuvarozóikat az ALCS-be, amely egy nagy 
csoporttá válik, amely minden kereskedő számára elérhető

• A kereskedők jobban részt vesznek az üzleti folyamatban, 
lehetőségük van kérések benyújtására, ajánlatok fogadására, 
tárgyalásokra, ajánlatok jóváhagyására vagy elutasítására, valamint 
a fuvarozóval való kommunikációra.

Mi a kínálat? • Az árakat az ALCS Exchange fuvarozói kínálják
• Az időkeretek a szolgáltató válaszaitól függenek
• Több ajánlat elérhető
• A kereskedő kiválaszt egy ajánlatot

A pénzügyek • Havi előfizetés
• Egy hónapos ingyenes próbaidőszak

Számlázás • A fuvarozók és/vagy a Fracht mint beszállítók számláznak 
kereskedők és kiskereskedői csoportok

• A fuvarozók fizetése meghatározott időn belül történik

Milyen 
előnyökkel jár?

• Rövid átfutási idők
• Fenntartható megoldás
• Teljes átláthatóság (beleértve a becsült érkezési időt is)
• Költség- és folyamathatékonyság
• Fokozott verseny a fuvarozók között
• Csökkentett adminisztrációs költség
• Legjobb ár rövid szállítások esetén
• Digitalizált üzleti folyamatok
• Megosztott logisztikai hálózat

A javaslat A kereskedő a fuvarozóval végzett műveleteket az ALCS segítségével, 
félig automatizált folyamatban bonyolítja le - decentralizált megoldás



Rendelés létrehozása > szállítási feltételek 
kiválasztása > kérés benyújtása a piactéren



Adja hozzá autószállítói/partnerei 
e-mail-címeit

• Hívja meg őket és kommunikáljon digitális módon

• A közös autószállító hálózat minden kereskedő számára 

előnyös



Az elhelyezett kérések az 
ALCS Exchange 
szolgáltatásban jelennek 
meg



A benyújtott kérelmeket 
e-mailben küldjük el



Kérelem állapotának 
betöltése



Tárgyaljon 
egyszerre minden 
autószállítóval



Tekintse át és hagyja 
jóvá az ajánlatokat



Az elkészített 
rendeléseket e-mailben 
küldjük el



Tekintse át rendeléseit 
a platformon



Minden szállítási igénye egy helyen.

Grostonas iela 21-46, Riga, LV-1013, Latvia

fracht@fracht.lv

+371 291 29233

fracht.lv

@FrachtSIA

fracht-sia

A legjobb megoldás érdekében használja ki az 

ALCS rugalmasságát, és használja mindkét 

lehetőséget a járműszállítási logisztika hatékony 

és eredményes menedzseléséhez.


