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Visas Jūsu vajadzības vienuviet.



ALCS tīkla pārskats

• Mēs sadarbojamies ar vairāk nekā 1100 automašīnu 

pārvadātājiem un atbalstām 21 valodu mūsu ALCS 

sistēmas lietotājiem

• Mēs sniedzam piekļuvi vairāk nekā 10 000 kravas 

automašīnām un teju 12 000 autovadītājiem

• Transportlīdzekļu piegādē, mēs pārsniedz 15 miljonu 

vienību gadā

• ALCS Tirgū katru dienu ir pieejami vairāk nekā 1000 

automašīnu pārvadājumu piedāvājumi

• Mēs sniedzam kravas pārvadājumu pakalpojumus 35 

Eiropas valstīs

Uzņēmumi

Dienā 
reģistrētie 

automašīnu 
pārvadātāji 

Dispečeri Kravas 
automašīnas Autovadītāji Lietotāju 

sesijas
Integrētie GPS 
nodrošinātāji GSM lietotnes

ALCS sistēmā 
pieejamās 

valodas

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

*informācija atjaunota pēc Covid19 



Visas Jūsu vajadzības 
vienuviet

ALCS ir sistēma transportlīdzekļu loģistikas risinājumiem, 

kas sniedz Jums kontroli un izvēles iespējao, kā organizēt 

Jūsu automašīnu pārvadājumus. Jums ir iespēja 

izvēlēties starp diviem risinājumiem atkarībā no tā, vai 

vēlaties pilnībā pārvaldīt noteiktus procesus, vai ļaut 

sistēmai paveikt darbu Jūsu vietā.

Uzziniet galvenās atšķirības starp mūsu piedāvātajiem 

risinājumiem – “no pasūtījuma līdz piegādei viens solis” 

un “digitālā tirgotāju telpa”.

CilvēkiTehnoloģija

StratēģijaKanāli

ALCS Digitālā 
ekosistēma

Sistēmu apvienošana

Procesu apvienošana



Dodies uz 
https://alcs.eu/alcs/
auth/register, lai 
uzsāktu sava 
uzņēmuma 
reģistrāciju



Lai vienkāršotu 
ikdienas datu 
ievadi, aizpildiet 
informāciju par 
savām izstāžu 
zālēm un 
savienojumiem



Veiciet pasūtījumus un pieprasījumus, kā arī 
sekojiet līdzi piegādes procesam vienuviet



Risinājums Nr. 1 No pasūtījuma līdz 
piegādei viens solis

Ar ALCS sistēmu Jūs esat viena klikšķa attālumā no Jums nepieciešamā 

loģistikas risinājuma. Sistēma ir ideāli piemērota starptautiskām, vietējām un 

“last mile” piegādēm, ar fokusu uz operativitāti , CO2 izmešu samazināšanu un 

efektīvāku kravas automašīnu izmantošanu.

Jums atliek tikai izveidot pasūtījumu ALCS sistēmā, izvēlēties piegādes 

noteikumus un iesniegt pieprasījumu apstiprināšanai pēc cenu piedāvājuma 

saņemšanas. Kad pasūtījuma pieprasījums būs iesniegts, ALCS sistēma 

parūpēsies par visu pārējo.

Risinājumi tiek piedāvāti izplatītāju grupām, neatkarīgajiem

izplatītājiem un importētājiem, lai palīdzētu optimizēt un samazināt 

administratīvās izmaksas.

Visas darbības ir balstītas uz reāllaika datiem, un ALCS sistēma nodrošina 

pilnīgu pārredzamību automašīnu transportēšanā un loģistikā.



No pasūtījuma līdz piegādei viens solis

Kā tas strādā? Create order to ALCS and after the order has been 
submitted, Fracht SIA manages all key business 
processes.
In distribution management  case orders can be 
uploaded via API connection.

Kas tiek iekļauts 
piedāvājumā?

• Price estimation calculated by the ALCS system
• An immediate answer
• Two sole offers - depending on delivery terms 

(express or normal delivery)
• Fracht guarantees shipping

Mūsu pakalpojumu 
tīkla apjoms

Fracht panel (1,100 carriers, 9,500 trucks, 11,000 drivers, 
1,050 dispatchers)

Finanses One-off deposit required to cover the risk of order 
cancellation

Rēķinu izrakstīšana Dealers receive an invoice directly from Fracht through 
ALCS platform

Kādi ir ieguvumi? • Short lead times
• A sustainable solution
• Full transparency (including estimated time of arrival)
• Cost and process efficiency
• Reduced admin cost

Piedāvājums Business processes and administration are managed by 
Fracht - a centralised solution



Izveidot pasūtījumu > izvēlēties 
piegādes noteikumus > saņemt 
aptuveno cenu > veikt pasūtījumu



Izsekojiet pārvadājumus no 
pasūtījuma brīža līdz pat 
piegādei

(aptuvenais piegādes laiks, pretenzijas, KPI, 

e-pierādījums piegādēm utt.).



Izsekojiet transportlīdzekļus no 
pasūtījuma brīža līdz pat piegādei

(aptuvenais piegādes laiks, statuss, KPI utt.).



Vienkārša saziņa ar 
autovadītājiem pat, ja 
nerunājat vienā sarunvalodā



Pārvadājumu izsekošanas 
nolūkos, kopīgojiet saiti ar 
paredzamo ierašanās laiku 
un citiem svarīgiem datiem 
Jūsu automašīnu pircējiem.



Izsekojiet negadījumus un 
atrisiniet situācijas sekas



Sekojiet biznesa 
darbībām reāllaikā



Saņemiet e-rēķinu un 
veiciet tā apmaksu 
dažu klikšķu attālumā 



Risinājums Nr. 2 Digitālā 
Tirgotāju Telpa

Izmantojiet ALCS kā daļēji automatizētu loģistikas risinājumu. Mūsu 

sistēma ir piemērota “last mile” piegādēm galvenokārt pilsētās un 

starp pilsētas, kas atrodas netālu viena no otras.

Izmantojot daļēji automatizēto biznesa procesu vadību, klients ir 

atbildīgs par biznesa operāciju izpildi.

Aiciniet pievienoties savus esošos piegādes pārvadātājus ALCS 

sistēmai un pārvaldiet visus savus pārvadājumus vienuviet. 

Saņemiet piedāvājumus pēc pieprasījuma un izvēlieties 

piemērotāko risinājumu Jūsu transportēšanas vajadzībām.

Visas darbības ir balstītas uz reāllaika datiem, un ALCS sistēma 

nodrošina pilnīgu piegādes pārredzamību.



Digitālā Tirgotāju Telpa

Kā tas darbojas? • Veiciet savu transportlīdzekļu pārvadājumu pieprasījumu ALCS 
sistēmā. Tirgotāji var aicināt savus pārvadātājus pievienoties ALCS, 
kļūstot par vienu lielu vietni, kura pieejama visiem tirgotājiem.

• Tirgotāji ir visvairāk iesaistīti procesā, ar iespēju iesniegt 
pieprasījumus, saņemt piedāvājumus, vienoties , apstiprināt vai 
noraidīt piedāvājumus un sazināties ar pārvadātājiem.

Kas tiek iekļauts 
piedāvājumā?

• Pārvadātāju cenu piedāvājumi ALCS Exchange sistēmā
• Laika periodi piegādēm ir atkarīgi no pārvadātāju sniegtajām 

atbildēm
• Vairāku piedāvājumu izvēle
• Tirgotāji izvēlas piedāvājumu

Finanses • Mēneša abonements
• Bezmaksas izmēģinājuma versija vienam mēnesim

Rēķinu 
izrakstīšana

• Pārvadātāji un/vai SIA “Fracht” kā piegādātājs sastāda rēķinu 
tirgotājiem un mazumtirgotāju grupām

• Pārvadātājiem samaksa tiek veikta noteiktā termiņā

Kādi ir ieguvumi? • Ātrs izpildes laiks
• Ilgtspējīgs risinājums
• Pilnīga pārredzamība (tostarp paredzamais piegādes laiks)
• Izmaksu un procesu efektivitāte
• Augstāka konkurence starp pārvadātājiem
• Samazinātas administratīvās izmaksas
• Labākā cena īsām piegādēm
• Biznesa procesu digitalizācija
• Vienots loģistikas tīkls

Piedāvājums Visus procesus ar pārvadātājiem veic tirgotājs ALCS sistēmā, daļēji 
automatizētā procesā – decentralizēts risinājums.



Izveidot pasūtījumu > izvēlēties piegādes 
noteikumus > ievietot pieprasījumu tirgū



Pievienot automašīnu pārvadātāju 
un/vai partneru e-pasta adreses

• Uzaiciniet savus automašīnu pārvadātājus un partnerus, un 

sazinieties ar tiem digitāli

• Vienots auto pārvadātāju tīkls ir ieguvums visiem tirgotājiem



Ievietotie pieprasījumi ir 
pieejami ALCS Exchange



Iesniegtie pieprasījumi 
tiks nosūtīti e-pastā



Kravas pieprasījumu 
statuss



Veiciet pārrunas ar 
visiem automašīnu 
pārvadātājiem 
vienlaikus



Pārskatīt un apstiprināt 
piedāvājumus



Izveidotie pasūtījumi 
tiks nosūtīti e-pastā



Pārskatiet savus 
pasūtījumus platformā



Visas Jūsu vajadzības vienuviet.

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

fracht@fracht.lv

+371 291 29233

fracht.lv

@FrachtSIA

fracht-sia

Labākam risinājumam, izmantojiet abu ALCS 

sistēmu piedāvātās iespējas, lai vēl efektīvāk un 

produktīvāk pārvaldītu savu transportlīdzekļu 

pārvadājumus un loģistiku.


