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Alle dine transportbehov på ett sted.



ALCS nettverk oversikt

• Vi jobber sammen med over 1100 biltransportører og støtter 

21 språk for brukere av ALCS

• Vi tilbyr tilgang til over 10 000 lastebiler og 12 000 sjåfører

• Vår årlige kapasitet for kjøretøy leveranse er større enn 15 

millioner enheter

• Vi har forbindelser til 15 millioner sporingsenheter over hele 

verden

• Mer enn 1000 forslag til biltransport på daglig basis 

tilgjengelig på ALCS markedsplassen

• Vi tilbyr transport tjenester til 35 europeiske land

Firmaer Biltransportøre
r logget daglig Utsendere Lastebiler Sjåfører Brukerøkter Integrerte GPS 

leverandører GSM app ALCS støtte 
språk

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

*oppdatert etter Covid19 påvirkningen



Alle dine transportbehov på 
ett sted

ALCS er en komplett plattform for kjøretøylogistikk som 

gir deg fleksibilitet og kontroll over hvordan du 

administrerer dine billeveranser. Du har muligheten til 

å velge mellom to løsninger, avhengig av om du ønsker 

å administrere enkelte prosesser selv, eller ønsker å la 

systemet gjøre jobben for deg.

Ta en titt på de viktigste forskjellene mellom våre ett 

trinns løsninger fra bestilling til levering, og våre 

digitale forhandlerrom-løsninger.

MenneskerTeknologier

StrategiKanaler

ALCS Digital 
Ecosystem

Kobler systemer

Kobler prosesser



Gå til 
https://alcs.eu/alcs
/auth/register og 
start din firma 
registrasjon



Fyll inn 
informasjonen om 
dine 
utstillingslokaler, 
sammensetninger, 
for å kunne enkle din 
daglige datainngang



Legg inn bestillinger eller forespørsler, og 
spor leveringsaktivitet alt på et sted.



Løsning én Ett trinn fra bestilling til 
levering

Bruk ALCS som et «ett trykk» transportløsning. Ideell for 

internasjonale, nasjonale og lokale leveranser, med fokus på 

flytoptimalisering, CO2-reduksjon og økt utnyttelse av lastebilene.

Du må bare opprette bestillingen på ALCS og velge dine 

leveringsbetingelser. Du mottar en pris for transporten, og klikk 

deretter på «send» for å bekrefte. Når en ordre er sendt inn, håndterer 

ALCS alt.

Løsninger er laget for forhandlergrupper, uavhengige forhandlere og 

importører for å bidra til å optimalisere, effektivisere og redusere 

administrative kostnader.

Alle operasjoner er basert på sanntidsdata og ALCS gir full oversikt 

over transportdetaljer.



Ett trinn fra bestilling til levering

Hvordan virker det? Last inn transportordren til ALCS og etter at ordren er 
sendt inn, administrerer Fracht alle viktige 
forretningsprosesser

Hva tilbys? • Prisestimat beregnet av ALCS-systemet
• Et øyeblikkelig svar
• Kun to tilbud - avhengig av leveringsbetingelser 

(ekspress eller normal levering)
• Fracht garanterer frakten

Vårt nettverk består av Fracht-panel (1.100 transportører, 9.500 lastebiler, 11.000 
sjåfører, 1.050 ekspeditører)

Det økonomiske Engangsdepositum kreves for å dekke risikoen for 
kansellering av ordre

Fakturering Forhandlere mottar en faktura direkte fra Fracht 
gjennom ALCS

Hva er fordelene? • • Korte ledetider
• • En bærekraftig løsning
• • Full åpenhet (inkludert beregnet ankomsttid)
• • Kostnads- og prosesseffektivitet
• • Reduserte administrasjonskostnader

Forslaget Forretningsprosesser og administrasjon administreres 
av Fracht – en sentralisert løsning



Opprett bestilling > velg 
leverigsbetingelser > motta estimert 
pris > legg inn bestilling



Spor transportprosesser fra 
bestilling til levering

(estimert tid for levering, krav, KPI, e-leveringsbevis 

osv.).



Spor kjøretøy fra 
bestilling til levering

(estimert tid for levering, status, KPI, osv.).



Enkelt å kommunisere med 
sjåfører når nødvendig, selv 
om du ikke kan deres språk



Del linken med ETA og 
andre data til bilkjøpre 
for transport sporing



Spor ulykker og håndter 
skader



Spor firma drift i sanntid



Motta en e-faktura og 
betal for tjenesten med 
noen få trykk



Løsning to Digitalt 
forhandlerrom
Bruk ALCS som din semi-automatiserte transportløsning. Ideell for lokal 

transport - hovedsakelig leveranser innenfor byer eller mellom 

nærliggende byer.

Bruk ALCS som din semi-automatiserte transportløsning. Ideel for 

levering den siste kilometeren - først og fremst for leveringer imellom 

byer eller mellom nærliggende byer.

Ved hjelp av semi-automatisert styring av forretningsprosesser er 

kunden ansvarlig for å utføre forretningsoperasjoner.

Inviter dine eksisterende transportører til å bli med i ALCS og 

administrere alle transportene dine på ett sted. Motta tilbud på dine 

forespørsler og ha fleksibiliteten til å

velge transportørene som er best egnet for å møte dine transportbehov.

Alle operasjoner er basert på sanntidsdata og ALCS gir full oversikt over 

transportdetaljer.



Digitalt forhandlerrom

Hvordan virker 
det?

• Last inn transportforespørselen til ALCS. Forhandlere kan invitere 
sine egne transportører til ALCS, som blir en stor pool tilgjengelig 
for alle forhandlere

• Forhandlere er mer involvert i forretningsprosessen, med 
alternativer for å sende inn forespørsler, motta tilbud, forhandle, 
godkjenne eller avslå tilbud og kommunisere med transportøren

Hva tilbys? • Prisene tilbys av transportører i ALCS Exchange
• Tidsrammer avhenger av operatørens svar
• Flere tilbud tilgjengelig
• Forhandleren velger et tilbud

Det økonomiske • Månedlig abonnement
• En måneds prøveperiode tilgjengelig gratis

Fakturering • Transportører og/eller Fracht som leverandør fakturaforhandlere og 
forhandlergrupper

• Transportører betales innen en fastsatt tidsramme

Hva er fordelene? • Korte ledetider
• En bærekraftig løsning
• Full åpenhet (inkludert beregnet ankomsttid)
• Kostnads- og prosesseffektivitet
• Økt konkurranse mellom transportører
• Reduserte administrasjonskostnader
• Best pris for korte leveranser
• Digitaliserte forretningsprosesser
• Et delt logistikknettverk

Forslaget Forhandleren håndterer operasjoner med transportøren ved hjelp av 
ALCS, i en semi-automatisert prosess - en desentralisert løsning.



Opprett bestilling > velg leverinsbetingelser > 
legg inn forespørsel på markedsplassen



Legg til e-poster til dine 
billeverandører/samarbeidspart
nere

• Invitere dem og kommuniserer på den digitale måten

• Nettverk av delte billeverandører er en fordel for alle 

forhandlere



Plasserte forespørsler 
vises i ALCS utveksling



Innsendte forespørsler 
sendes over e-post



Last forespørselsstatus



Forhandle med alle 
billeverandører 
samtidig



Se over og godta tilbud



Opprettede bestillinger 
sendes på e-post



Se over dine bestillinger 
på plattformen



Alle dine transportbehov på ett sted.

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

fracht@fracht.lv

+371 291 29233

fracht.lv

@FrachtSIA

fracht-sia

For den beste løsningen, bruk fleksibiliteten til 

ALCS og bruk begge alternativene for å effektivt 

administrere transporten av kjøretøy.


