
Viena
platforma,
du
sprendimai
Visi transporto poreikiai vienoje vietoje.



ALCS Tinklo apžvalga

• Mes dirbame su 1100+ automobilių vežėjų ir ALCS vartotojams 

palaikome 21 kalbą

• Mes teikiame prieigą prie daugiau kaip 10 000 sunkvežimių ir 

beveik 12 000 vairuotojų

• Mūsų metinės transporto priemonių pristatymo galimybės 

viršija 15 milijonų vienetų

• Mes turime jungtis prie 15 milijonų sekimo įrenginių visame 

pasaulyje

• ALCS Prekyvietėje kiekvieną dieną prieinama daugiau kaip 1000 

pervežimo pasiūlymų

• Pervežimo paslaugas teikiama 35 Europos šalyse

Companies
Car-carriers 
logged on
daily basis

Dispatchers Trucks Drivers User sessions Integrated GPS 
providers GSM app ALCS support 

Languages

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

*updated after Covid19 impact



Visi jūsų transporto poreikiai 
vienoje vietoje

ALCS - tai transporto priemonių logistikos platforma, 

kuri suteikia Jums galimybę kontroliuoti savo 

automobilių pristatymą. Priklausomai nuo Jūsų 

pageidavimų galite rinktis iš dviejų sprendimų – 

valdyti tam tikrus procesus patiems ar leisti mūsų 

sistemai atlikti šį darbą už Jus.

Pažvelkite į pagrindinius skirtumus tarp mūsų 

siūlomų paslaugų - „Žingsnis Nuo Užsakymo iki 

Pristatymo“ (ang. One-Step from Order to Delivery) ir 

„Skaitmeninis Prekeivio Kambarys“ (ang. Digital 

Dealer Room).

ŽmonesTechnologijas

StrategijasKanalus

ALCS 
Skaitmeninė 
Ekosistema

Sujungia sistemas

Sujungimo procesai



Eikite į 
https://alcs.eu/alcs/
auth/register ir 
pradėkite savo 
įmonės registraciją



Užpildykite 
informaciją apie savo 
salonus, pastatų 
kompleksus ir 
supaprastinkite 
kasdienių duomenų 
įvedimą



Patalpinkite savo užsakymus ar užklausas ir 
stebėkite pristatymo veiklą vienoje vietoje



Pirmasis sprendimas Žingsnis Nuo 
Užsakymo iki Pristatymo (ang. 
One-Step from Order to Delivery)

ALCS suteiks Jums galimybę surasti tinkamiausią sprendimą vienu klavišo 

paspaudimu. Idealiai tinka tarptautiniams, nacionaliniams ir „galutinės 

mylios“ pristatymams, daugiausia dėmesio skiriant optimaliems srautams, 

anglies dioksido taršos mažinimui ir padidintam sunkvežimių naudojimui.

Jums tereikia sukurti užsakymą ALCS sistemoje ir pasirinkti pristatymo 

sąlygas. Gausite transportavimo kainą, tada spauskite „Pateikti“, kad 

patvirtintumėte užsakymą. ALCS pasirūpins likusiu procesu.

Sprendimai kuriami prekiautojų grupėms, nepriklausomiems 

prekiautojams ir importuotojams tam, kad padėtų optimaliai išnaudoti, 

suaprastinti ir sumažinti administracines išlaidas.

Visi procesai yra paremti realaus laiko duomenimis, o ALCS užtikrina 

gabenimo informacijos matomumą.



Vienas žingsnis nuo užsakymo iki pristatymo

Kaip tai veikia? Įkelkite transportavimo užsakymą į ALCS. Pateikus 
užsakymą, „Fracht“ pasirūpins visais svarbiausiais verslo 
procesais.

Kas siūloma? • ALCS sistemos apskaičiuota paslaugų kaina;
• Iš karto pateikiamas atsakymas;
• Du pasiūlymai - priklausomai nuo pristatymo sąlygų 

(„express“ arba įprastas pristatymas);
• „Fracht“ garantuotas pristatymas.

Mūsų tinklo taikymo 
sritis

Fracht“ grupė (1100 vežėjų, 9500 sunkvežimių, 11000 
vairuotojų, 1050 dispečerių)

Finansiniai duomenys Vienkartinis užstatas skirtas padengti kilusioms 
išlaidoms užsakymo atšaukimo atveju.

Sąskaitų faktūrų 
išrašymas

Fracht“ pateiks saskaitą faktūrą prekiautojams per ALCS.

Kokia nauda? • Trumpas užsakymo įvykdymo laikas;
• Tvarus sprendimas;
• Visiškas viešumas (įskaitant numatomą atvykimo 

laiką);
• Efektyvūs su išlaidomis susiję sprendimai;
• Mažesnės administracinės išlaidos.

Pasiūlymas Verslo procesus ir administravimą valdo „Fracht“ – visi 
sprendimai vienoje vietoje.



Sukurkite užsakymą  >  pasirinkite 
pristatymo terminus  >  gaukite numatomą 
kainą  >  patalpinkite užsakymą



Stebėkite pervežimo 
procesus nuo užsakymo iki 
pristatymo

(numatomas pristatymo laikas, pretenzijos, KPI, 

pristatymo elektroninis įrodymas ir pan.).



Stebėkite transporto 
priemones nuo užsakymo 
iki pristatymo

(numatomas pristatymo laikas, būklė, KPI ir pan.).



Esant poreikiui, nesudėtinga 
bendrauti su vairuotojais, net ir 
nemokant jų kalbos



Pasidalinkite nuoroda su 
ETA ir kitais duomenimis 
su automobilio pirkėjais 
pervežimo sekimo 
tikslais



Stebėkite nelaimingus 
nutikimus ir tvarkykite 
žalas



Stebėkite verslo veiklą 
realiuoju laiku



Gaukite e-sąskaitas faktūras 
ir atsiskaitykite už paslaugas 
vos keliais paspaudimais



Antrasis sprendimas 
„Skaitmeninis Prekeivio 
Kambarys“ (ang. Digital Dealer 
Room)

Naudokite ALCS kaip pusiau automatizuotą sprendimą transporto 

gabenimo reikmėms. Idealiai tinka „paskutinės mylios“ pristatymui - 

pristatymams miestuose arba tarp arti esančių miestų.

Pasirinkus šį sprendimo variantą klientas yra atsakingas už verslo 

procesų vykdymą.

Pakvieskite jau egzistuojančius kurjerius prisijungti prie ALCS ir 

valdykite visus pervežimus vienoje vietoje. Gaukite pasiūlymus 

atsižvelgiant į savo užklausas ir turėsite galimybę pasirinkti vežėjus 

geriausiai atitinkančius Jūsų pageidavimus.

Visi procesai yra paremti realaus laiko duomenimis, o ALCS užtikrina 

gabenimo informacijos matomumą.



„Skaitmeninis Prekeivio Kambarys“ (ang. Digital Dealer Room)

Kaip tai veikia? • Įkelkite transportavimo užklausą į ALCS. Prekeiviai gali pakviesti 
savo pasirinktus kurjerius į ALCS, kurie patenka į didelį, visiems 
prekeiviams prieinamą sąrašą;

• Prekeiviai turi galimybę dalyvauti verslo procese - jie turi galimybę 
teikti užklausas, gauti pasiūlymus, derėtis, patvirtinti arba atmesti 
pasiūlymus ir bendrauti su kurjeriais.

Kas siūloma? • Kurjerių pasiūlytos kainos ALCS;
• Laiko tarpai priklauso nuo kurjerių atsakymų;
• Galimi keli pasiūlymai;
• Agentas pasirenka pasiūlymą.

Finansinė 
informacija

• Mėnesinė prenumerata;
• Nemokamas vieno mėnesio bandomasis laikotarpis.

Sąskaitų faktūrų 
išrašymas

• Kurjeriai ir (arba) „Fracht“ kaip tiekėjai pateikia sąskaitas faktūras 
pardavėjams ir mažmenininkų grupėms;

• Kurjeriams mokama už nustatytą terminą.

Kokia nauda? • Trumpas užsakymo įvykdymo laikas;
• Tvarus sprendimas;
• Visiškas viešumas (įskaitant numatomą atvykimo laiką);
• Efektyvūs su išlaidomis susiję sprendimai;
• Mažesnės administracinės išlaidos.
• Didesnė vežėjų konkurencija;
• Geriausia trumpų pristatymų kaina;
• Skaitmenizuoti verslo procesai;
• Bendras logistikos tinklas.

Pasiūlymas Prekeivis atlieka operacijas su vežėju iš dalies automatizuotai, tačiau 
su ALCS pagalba - tai decentralizuotas sprendimas.



Sukurti užsakymą >  pasirinkti pristatymo 
terminus >  patalpinti užklausą prekyvietėje



Pridėkite savo automobilių 
vežėjų / partnerių el. paštus
• Pakvieskite juos ir bendraukite skaitmeniniu 

būdu

• Bendras automobilių vežėjų tinklas teikiantis 

naudą visiems tarpininkams



Patalpintos užklausos 
atsiranda ALCS Biržoje



Patalpintos 
užklausos yra 
siunčiamos el. paštu



Krovinio užklausos būklė



Veskite derybas su 
visais automobilių 
vežėjais vienu 
metu



Peržiūrėkite ir 
patvirtinkite pasiūlymus



Sukurti užsakymai yra 
siunčiami el. paštu



Esant poreikiui, nesudėtinga bendrauti 
su vairuotojais, net ir nemokant jų 
kalbos



Visi transporto poreikiai vienoje vietoje.

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

fracht@fracht.lv

+371 291 29233

fracht.lv

@FrachtSIA

fracht-sia

Norėdami rasti geriausią sprendimą, pasinaudokite 

ALCS lankstumu ir naudokitės abiem galimybėmis, 

kad efektyviai ir veiksmingai valdytumėte savo 

transporto priemonių gabenimą.


