
Uma
plataforma,
duas
soluções
Todas as suas necessidades de transporte num só lugar.



Visão geral da Rede ALCS

• Trabalhamos com mais de 1.100 transportadores de automóveis e 

suportamos 21 línguas para utilizadores da ALCS

• Fornecemos acesso a mais de 10.000 camiões e quase 12.000 

motoristas

• A nossa capacidade anual para entregas de veículos excede 15 

milhões de unidades

• Possuímos ligações a 15 milhões de dispositivos de localização em 

todo o mundo

• Mais de 1000 propostas de transporte automóvel disponíveis 

diariamente no Mercado ALCS 

• Prestamos serviços de transporte em 35 países europeus

Empresas

Transportador
es de carros 

ligados 
diariamente

Expedidores Camiões Condutores Sessões de 
Utilizador

Fornecedores 
de GPS 

integrados
Aplicação GSM Idiomas de 

suporte ALCS

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

*atualizado após o impacto do Covid19



Todas as suas necessidades 
de transporte num só lugar

A ALCS é uma plataforma completa de logística de 

automóveis, que lhe dá flexibilidade e controlo sobre a 

forma de gerir as entregas de seus automóveis. Pode 

escolher entre duas soluções, dependendo se pretende 

gerir determinados processos por si mesmo, ou deixar o 

sistema fazer o trabalho árduo em seu lugar.

Veja as principais diferenças entre as nossas soluções 

“Um passo, do pedido à entrega” e “Espaço digital do 

concessionário”.

PessoasTecnologia

  EstratégiaCanais

ALCS Digital 
Ecossistema

  Sistemas de ligação

                 Processos de ligação



Visite  
https://alcs.eu/alcs/
auth/register e faça 
a inscrição da sua 
empresa



Preencha a 
informação sobre 
os seus stands, 
recintos, para 
simplificar o seu 
registo diário de 
dados



Faça as suas encomendas ou pedidos e 
acompanhe a atividade de entregas num 
único local



Solução 1 Um passo, do pedido à 
entrega

Utilize a ALCS como solução de transporte com um único clique. Ideal para 

entregas internacionais, nacionais e eficientes, com foco na otimização do 

fluxo, redução de O2 e maior utilização de camiões.

Basta criar o pedido na ALCS e selecionar os seus termos de entrega. 

Receberá um preço para o transporte, depois, clique em submeter para 

confirmar. Assim que o pedido for submetido, a ALCS tratará de tudo.

São criadas soluções para grupos de concessionários, concessionários 

independentes e importadores para ajudar a otimizar, facilitar e reduzir os 

custos administrativos.

Todas as operações são baseadas em dados em tempo real e a ALCS 

fornece visibilidade total sobre os detalhes do transporte.



Um passo, do pedido à entrega

Como é que funciona? Realize o pedido de transporte na ALCS e, após o pedido 
ter sido realizado, a Fracht será responsável por gerir 
todos os processos principais de negócio.

O que está incluído na 
oferta?

• Estimativa de preços calculada pelo sistema ALCS
• Uma resposta imediata
• Duas ofertas únicas - dependendo das condições de 

entrega (entrega expressa ou normal)
• Envio garantido pela Fracht

Extensão da nossa rede Painel da Fracht (1.100 transportadores, 9.500 camiões, 
11.000 condutores, 1.050 despachantes)

Finanças Depósito único necessário para cobrir o risco de 
cancelamento do pedido

Facturação Os concessionários recebem uma factura diretamente 
da Fracht através da ALCS

Quais são os 
benefícios?

• • Prazos de entrega curtos
• • Uma solução sustentável
• • Transparência total (incluindo a hora prevista de 

chegada)
• • Eficiência de custos e processos
• • Custo administrativo reduzido

Objetivo Os processos de negócios e a administração são geridos 
pela Fracht - uma solução centralizada



Crie o pedido  >  selecione os termos de 
entregue  >  saiba o preço estimado  >  
faça a encomenda



Acompanhar os processos 
de transporte desde a 
encomenda até à entrega

(tempo estimado de entrega, reclamações, KPI, 

prova de entrega eletrónica, etc.).



Acompanhe os veículos 
até à entrega

(hora de entrega estimada, estado, KPI, etc.).



Fácil de comunicar com os 
condutores se necessário, 
mesmo que não saiba falar 
a sua língua



Partilhe o link com a DDE e 
outros dados com os 
compradores de automóveis 
para acompanhamento de 
transporte



Acompanhe incidentes e 
faça a gestão de danos



Acompanhe as 
operações comerciais em 
tempo real



Receba uma fatura eletrónica 
e pague serviços com apenas 
alguns cliques



Solução 2 Espaço digital do 
concessionário

Utilize a ALCS como solução de transporte semi-automatizado. 

Ideal para entregas eficientes - principalmente entregas no interior 

de cidades ou entre cidades de curto alcance.

Utilizando a gestão semi-automatizada de processos de negócios, 

o cliente é responsável pela execução de operações comerciais.

Convide os seus transportadores atuais a utilizar a ALCS e a gerir 

todos os seus transportes num único local. Receba ofertas sobre os 

seus pedidos e tenha a flexibilidade de escolher os transportadores 

mais adequados para satisfazer as suas necessidades de 

transporte.

Todas as operações são baseadas em dados em tempo real e a 

ALCS fornece visibilidade total sobre os detalhes do transporte.



Espaço digital do concessionário

Como é que 
funciona?

• Realize o pedido de transporte na ALCS. Os concessionários podem 
convidar os seus próprios transportadores para a ALCS,resultando 
em uma grande disponibilidade para todos os concessionários.

• Os concessionários ficam mais envolvidos no processo comercial, 
com opções para submeter pedidos, receber ofertas, negociar, 
aprovar ou negar ofertas e comunicar com o transportador

O que está 
incluído na 
oferta?

• Os preços são oferecidos pelos transportadores na ALCS Exchange
• Os prazos dependem das respostas dos transportadores
• Várias ofertas disponíveis
• O concessionário seleciona uma oferta

Finanças • Assinatura mensal
• Um mês de teste disponível gratuitamente

Facturação • Transportadores ou a Fracht como fornecedores de facturas e 
grupos de varejistas

• Os transportadores são pagos dentro de um prazo definido

Quais são os 
benefícios?

• Prazos de entrega curtos
• Uma solução sustentável
• Transparência total (incluindo a hora prevista de chegada)
• Eficiência de custos e processos
• Aumento da concorrência entre transportadores
• Redução do custo administrativo
• Melhor preço para entregas rápidas
• Processos de negócios digitalizados
• Uma rede logística partilhada

Proposta O concessionário trata das operações com o transportador com a 
ajuda da ALCS, num processo semiautomatizado - uma solução 
descentralizada



Crie o pedido > selecione as condições 
de entrega > faça o pedido no 
mercado



Adicione os e-mails dos seus 
transportadores / parceiros 
automóveis

• Convide-os e comunique de forma digital

• A rede partilhada de transportadores de automóveis 

é um benefício para todos os concessionários



Os pedidos efetuados 
aparecem no ALCS 
Exchange



Os pedidos efetuados 
são enviados por 
e-mail



Estado do pedido de 
carga



Negoceie com 
todos os 
transportadores de 
automóveis ao 
mesmo tempo



Analise e aprove ofertas



Os pedidos 
efetuados são 
enviados por e-mail



Reveja os seus pedidos 
na plataforma



Todas as suas necessidades de transporte num só lugar.

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

fracht@fracht.lv

+371 291 29233

fracht.lv

@FrachtSIA

fracht-sia

Para obter a melhor solução, aproveite a 

flexibilidade da ALCS e utilize ambas as opções 

para gerir de forma eficiente e eficaz a logística 

de transporte dos seus automóveis.


