
O
platformă,
două
soluții
Toate nevoile dvs. de transport într-un singur loc.



Prezentare generală a rețelei ALCS

• Lucrăm cu peste 1.100 de transportatori auto și suportăm 21 

de limbi pentru utilizatorii platformei ALCS.

• Oferim acces la peste 10.000 de camioane și aproape 12.000 

de șoferi

• Capacitatea noastră anuală de livrare a vehiculelor depășește 

15 milioane de unități

• Avem legături cu 15 milioane de dispozitive de urmărire din 

întreaga lume

• Mai mult de 1000 de propuneri de transport auto zilnic 

disponibile pe ALCS Marketplace

• Oferim servicii de transport în 35 de țări europene

Companii
Transportatori 
auto conectați 

zilnic
Dispeceri Camioane Șoferi Sesiuni 

utilizatori

Furnizori de 
GPS-uri 

integrate
Aplicații GSM

Limbi 
suportate de 

ALCS

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

*actualizat după impactul Covid19



Toate nevoile dvs. de 
transport într-un singur loc.

ALCS este o platformă completă pentru logistica 

vehiculelor care vă oferă flexibilitate și control asupra 

modului în care vă gestionați livrările auto. Aveți 

opțiunea de a alege dintre două soluții, în funcție de 

dorința de a gestiona singur anumite procese sau de 

a lăsa sistemul să facă munca grea pentru dvs.

Observați diferențele cheie dintre soluțiile noastre Un 

Pas de la Comandă la Livrare și Digital Dealer Room.

OameniTehnologie

StrategieCanale

ALCS Digital 
Ecosistem

Conectarea sistemelor

Conectarea proceselor



Accesați 
https://alcs.eu/alcs/
auth/register și 
începeți 
înregistrarea 
companiei dvs.



Completați informațiile 
despre showroom-urile 
dumneavoastră, 
centrele de tip 
compound, pentru a 
simplifica introducerea 
zilnică a datelor 
dumneavostră.



Plasați comenzile sau cererile dvs. și 
urmăriți activitățile de livrare într-un singur 
loc



Soluția numărul unu Un pas de la 
comandă la livrare
Utilizați ALCS ca soluție de transport cuun singur clic. Ideală pentru 

livrări internaționale, naționale și pe ultimul kilometru, cu accentul pus 

pe optimizarea fluxului, reducerea de CO2 și utilizarea sporită a 

camioanelor.

Trebuie doar să creați comanda în ALCS și să selectați termenii de 

livrare. Veți primi un preț pentru transport, apoi veți apăsa pe “trimite” 

pentru a confirma. Odată ce o comandă este trimisă, ALCS se ocupă de 

restul.

Soluțiile sunt create pentru grupuri de dealeri, dealeri independenți și 

importatori pentru a ajuta la optimizarea, eficientizarea și reducerea 

costurilor administrative.

Toate operațiunile se bazează pe date în timp real, iar ALCS oferă 

vizibilitate deplină asupra detaliilor de transport.



Un pas de la comandă la livrare

Cum funcționează? Încărcați comanda de transport în ALCS, iar după ce 
comanda a fost trimisă, Fracht gestionează toate
procesele cheie ale afacerii.

Ce oferim? • Estimare de preț calculată de sistemul ALCS
• Un răspuns imediat
• Două oferte unice – în funcție de termenele de livrare 

(livrare express sau normală)
• Fracht garantează transportul

Scopul rețelei noastre Panoul Fracht (1,100 de transportatori, 9,500 de 
camioane, 11,00 de șoferi, 1,050 de dispeceri)

Financiare Este necesar un depozit unic pentru a acoperi riscul de 
anulare a comenzii

Facturare Dealerii primesc o factură direct de la Fracht prin ALCS

Care sunt beneficiile? • Timp scurt de livrare
• O soluție durabilă
• Transparență totală (inclusiv ora estimată a sosirii)
• Eficiența costurilor și a procesului
• Cost de administrare redus

Propunerea Procesele de afaceri și administrarea sunt gestionate de 
Fracht – o soluție centralizată



Creați comanda > selectați condițiile de 
livrare > primiți prețul estimativ > 
plasați comanda



Urmăriți procesele de 
transport de la comandă 
până la livrare

(durata estimată de livrare, reclamații, KPI, dovada 

electronică de livrare etc.).



Urmăriți vehiculele de la 
comandă până la livrare

(durata estimată de livrare, status, KPI, etc.).



Ușor de comunicat cu șoferii în 
caz de nevoie, chiar dacă nu le 
cunoașteți limba.



Distribuiți link-ul către 
ETA și alte date către 
cumpărătorii de mașini în 
scopul urmăririi 
transportului.



Urmăriți accidentele și 
gestionați daunele



Urmăriți operațiunile în 
timp real



Primiți o factură 
electronică și plătiți 
serviciile cu câteva 
clicuri



Soluția numarul doi Digital 
Dealer Room

Utilizați ALCS ca soluție de transport semi-automatizată. Ideală 

pentru livrarea pe ultimul kilometru – în principal, livrările în orașe 

sau între orașe apropiate.

Utilizând gestionarea semi-automată a procedurilor de afaceri, 

clientul este responsabil pentru executarea operațiunilor de 

afaceri.

Invitați transportatorii existenți sa se alăture ALCS și să vă 

gestionați toate transporturile într-un singur loc. Primiți oferte la 

solicitările dvs. și profitați de flexibilitatea de a alege transportatorii 

cei mai potriviți pentru a vă satisfice nevoile de transport.

Toate operațiunile se bazează pe date în timp real, iar ALCS oferă 

vizibilitate deplină asupra detaliilor de transport.



Digital dealer room

Cum 
funcționează? 

• Încărcați cererea de transport în ALCS. Dealerii îsi pot invita propii 
operatori în ALCS, care devine, în acest fel, un grup mare, disponibil 
pentru toți dealerii

• Dealerii sunt mai implicați în procesul de afaceri, cu opțiuni de a 
trimite cereri, de a primi oferte, de a negocia, aproba sau respinge 
oferte și de a comunica cu transportatorul.

Ce oferim? • Prețurile sunt oferite de transportatori în ALCS Exchange
• Perioadele de timp depind de răspunsul transportatorilor
• Multe oferte disponibile
• Dealerul selectează o ofertă

Financiare • Abonament lunar
• O lună de probă disponibilă gratuit

Facturare • Transportatorii și/sau Fracht ca și furnizor facturează dealerii și 
grupurile de comercianți

• Transportatorii sunt plătiți într-un interval de timp stabilit

Care sunt 
beneficiile? 

• Timp scurt de livrare
• O soluție durabilă
• Transparență totală (inclusiv ora estimată a sosirii)
• Eficiența costurilor și a procesului
• Creșterea concurenței între transportatori
• Cost de adminitrare redus
• Cel mai bun preț pentru livrări scurte
• Procese de afaceri digitalizate
• O rețea logistică comună

Propunerea Dealerul se ocupă de operațiunile cu transportatorul cu ajutorul ALCS, 
printr-un proces semi-automat – o soluție descentralizată



Creați comanda > selectați condițiile 
de livrare > trimiteți o cerere pe piață



Adăugați e-mailurile 
transportatorilor auto / partenerilor 
dvs.

• Invitați-i și comunicați în mod digital

• Rețeaua comună a transportatorilor auto este un avantaj 

pentru toți dealerii



Cererile plasate apar în 
ALCS Exchange



Cererile plasate sunt 
trimise prin e-mail



Statusul cererii 



Negociați simultan 
cu toți 
transportatorii auto 



Revizuiți și aprobați 
ofertele



Comenzile create sunt 
trimise prin e-mail



Revizuiți comenzile 
dumneavoastră de pe 
platformă



Toate nevoile dvs. de transport într-un singur loc.

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

fracht@fracht.lv

+371 291 29233

fracht.lv

@FrachtSIA

fracht-sia

Pentru cea mai bună soluție, utilizați 

flexibilitatea ALCS și folosiți ambele opțiuni 

pentru a vă gestiona sigur și eficient logistica de 

transport auto.


