
Jedna
platforma,
dwa
rozwiązania
Wszystkie Twoje potrzeby transportowe w jednym miejscu.



Przegląd Sieci ALCS

• Współpracujemy z ponad 1100 przewoźnikami samochodowymi i 

obsługujemy 21 języków dla użytkowników ALCS.

• Zapewniamy dostęp do ponad 10.000 ciężarówek i prawie 12.000 

kierowców

• Nasze roczne możliwości w zakresie dostaw pojazdów przekraczają 15 

milionów sztuk

• Posiadamy połączenia z 15 milionami urządzeń śledzących na całym 

świecie.

• Ponad 1000 propozycji transportów samochodowych dostępnych 

codziennie na Giełdzie ALCS.

• Świadczymy usługi transportowe w 35 krajach europejskich.

Firmy
Przewoźnicy 
zalogowani 
codziennie

Dyspozytorzy Ciężarówki Kierowcy Sesje 
użytkowników

Zintegrowani 
dostawcy GPS

Aplikacje na 
telefon

Języki 
wspierane 
przez ALCS

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

*aktualizacja po wpływie Covid19



Wszystkie Twoje potrzeby 
transportowe w jednym 
miejscu

ALCS to wszechstronna platforma dla logistyki pojazdów, 

która zapewnia elastyczność i kontrolę nad zarządzaniem 

dostawami samochodów. Masz możliwość wyboru między 

dwoma rozwiązaniami, w zależności od tego, czy chcesz 

samodzielnie zarządzać określonymi procesami, czy 

pozwolić systemowi wykonać ciężką pracę za Ciebie.

Przyjrzyj się kluczowym różnicom między naszymi 

rozwiązaniami o nazwach „Jeden Krok od Zamówienia do 

Dostawy”, a „Cyfrowy Pokój Sprzedawcy”.

LudzieTechnologia

StrategiaKanały

ALCS Digital 
Ekosystem

Systemy łączące

Procesy łączące



Wejdź na stronę:  
https://alcs.eu/alcs/
auth/register i 
rozpocznij 
rejestrację swojej 
firmy



Wypełnij 
informacje o 
swoich salonach, 
bazach, aby 
uprościć codzienne 
wprowadzanie 
danych.



Składaj zamówienia lub zlecenia i śledź 
działania związane z dostawami w jednym 
miejscu



Rozwiązanie pierwsze Jeden Krok 
od Zamówienia do Dostawy

Użyj ALCS jako rozwiązania transportowego z jednym kliknięciem. 

Idealny do dostaw międzynarodowych, krajowych , z naciskiem na 

optymalizację przepływu, redukcję CO2 i zwiększone wykorzystanie 

ciężarówek.

Wystarczy, że utworzysz zamówienie w ALCS i wybierzesz warunki 

dostawy. Otrzymasz cenę za transport, a następnie klikniesz „Prześlij”, 

aby potwierdzić. Po złożeniu zamówienia ALCS zajmie się wszystkim.

Tworzone są rozwiązania dla grup dealerów, niezależnych dealerów i 

importerów, aby pomóc zoptymalizować, usprawnić i zmniejszyć 

koszty administracyjne.

Wszystkie operacje są oparte na danych w czasie rzeczywistym, a 

ALCS zapewnia pełną widoczność szczegółów transportu.



Jeden Krok od Zamówienia do Dostawy

Jak to działa? Załaduj zlecenie transportowe do ALCS i po złożeniu 
zlecenia Fracht będzie zarządzać wszystkimi 
kluczowymi procesami biznesowymi

Co jest w ofercie? • Wycena obliczona przez system ALCS
• Natychmiastowa odpowiedź
• Dwie oferty - w zależności od warunków dostawy 

(dostawa ekspresowa lub normalna)
• Gwarantowana wysyłka przez Fracht

Zakres naszej sieci Panel Fracht (1100 przewoźników, 9500 ciężarówek, 
11.000 kierowców, 1050 dyspozytorów)

Finanse Jednorazowy depozyt wymagany na pokrycie ryzyka 
anulowania zamówienia

Faktury Sprzedawcy otrzymują fakturę bezpośrednio od Fracht 
za pośrednictwem ALCS

Jakie są korzyści? • Krótkie terminy realizacji
• Zrównoważone rozwiązanie
• Pełna przejrzystość (w tym szacowany czas przybycia)
• Efektywność kosztowa i procesowa
• Zmniejszony koszt administracyjny

Propozycja Procesami biznesowymi i administracją zarządza Fracht 
– scentralizowane rozwiązanie



Utwórz zamówienie > wybierz warunki 
dostawy > otrzymaj szacunkową cenę > 
złóż zamówienie



Śledź procesy transportowe 
od zamówienia do dostawy

(szacowany czas dostawy, reklamacje, KPI, 

elektroniczny dowód dostawy itp.)



Monitoruj pojazdy od 
zamówienia do dostawy

(szacowany czas dostawy, status, KPI itp.).



Łatwa komunikacja z 
kierowcami w razie potrzeby, 
nawet jeśli nie znasz ich języka



Udostępniaj łącze z 
przewidywanym czasem 
przybycia i innymi danymi 
nabywcom samochodów w 
celu śledzenia transportu.



Monitoruj wypadki i 
zarządzaj odszkodowaniami



Śledź operacje 
biznesowe w czasie 
rzeczywistym



Otrzymuj elektroniczne 
faktury i płać za usługi 
za pomocą kilku 
kliknięć



Rozwiązanie drugie Cyfrowy 
Pokój Sprzedawcy

Użyj ALCS jako półautomatycznego rozwiązania transportowego. 

Idealny do dostaw do końcowego odbiorcy - głównie w obrębie 

miast lub pomiędzy miastami o niedalekim zasięgu.

Korzystając z półautomatycznego zarządzania procesami 

biznesowymi, klient odpowiada za realizację operacji 

biznesowych.

Zaproś swoich obecnych przewoźników do dołączenia do ALCS i 

zarządzaj wszystkimi transportami w jednym miejscu. Otrzymuj 

oferty na swoje zapytania i miej swobodę wyboru przewoźników 

najlepiej dostosowanych do Twoich potrzeb transportowych.

Wszystkie operacje są oparte na danych w czasie rzeczywistym, a 

ALCS zapewnia pełną widoczność szczegółów transportu.



Cyfrowy Pokój Sprzedawcy

Jak to działa? • Załaduj zapytanie o transport do ALCS. Dealerzy mogą zapraszać 
własnych przewoźników do ALCS i stają się oni częścią dużej puli 
dostępnej dla wszystkich dealerów

• Dealerzy są bardziej zaangażowani w proces biznesowy dzięki 
opcjom składania wniosków, otrzymywania ofert, negocjowania, 
zatwierdzania lub odrzucania ofert oraz komunikowania się z 
przewoźnikiem

Co jest w ofercie? • Ceny oferowane są przez przewoźników na Giełdzie ALCS
• Ramy czasowe zależą od odpowiedzi przewoźnika
• Dostępnych jest wiele ofert
• Dealer wybiera ofertę

Finanse • Miesięczna subskrypcja
• Miesięczny okres próbny dostępny bezpłatnie

Faktury • Przewoźnicy i/lub Fracht jako dostawcy wystawiający faktury 
sprzedawcy i grupy sprzedawców

• Przewoźnicy są opłacani w ustalonych ramach czasowych

Jakie są korzyści? • Krótkie terminy realizacji
• Zrównoważone rozwiązanie
• Pełna przejrzystość (w tym szacowany czas przybycia)
• Wydajność kosztowa i procesowa
• Zwiększona konkurencja między przewoźnikami
• Zmniejszony koszt administracyjny
• Najlepsza cena w przypadku krótkich dostaw
• Cyfryzacja procesów biznesowych
• Wspólna sieć logistyczna

Propozycja Dealer obsługuje operacje z przewoźnikiem za pomocą ALCS, w 
procesie półautomatycznym – zdecentralizowane rozwiązanie



Utwórz zamówienie > wybierz warunki 
dostawy > złóż zlecenie na giełdzie



Dodaj e-maile swoich przewoźników 
samochodowych / partnerów

• Zaproś ich i komunikuj się w sposób cyfrowy.

• Wspólna sieć przewoźników samochodowych to korzyść dla 

wszystkich dealerów.



Złożone zlecenia 
pojawiają się na Giełdzie 
ALCS



Złożone zlecenia 
wysyłane są e-mailem



Status zlecenia ładunku



Negocjuj ze 
wszystkimi 
przewoźnikami w 
tym samym czasie



Przeglądaj i 
zatwierdzaj oferty



Utworzone zamówienia 
wysyłane są e-mailem



Przeglądaj swoje 
zamówienia na platformie



Wszystkie Twoje potrzeby transportowe w jednym miejscu.

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

fracht@fracht.lv

+371 291 29233

fracht.lv

@FrachtSIA

fracht-sia

W celu uzyskania najlepszego rozwiązanie, 

skorzystaj z elastyczności ALCS i obu opcji, aby 

wydajnie i skutecznie zarządzać logistyką 

transportu pojazdów.


