
Jedna
platforma,
dve
riešenia
Všetko, čo potrebujete k vašej preprave na jednom mieste.



Prehľad siete ALCS

• Spolupracujeme s viac ako 1 100 automobilovými dopravcami 

a podporujeme 21 jazykov pre používateľov ALCS

• Poskytujeme prístup k viac ako 10 000 nákladným vozidlám a 

takmer 12 000 vodičom

• Naša ročná kapacita pre dodávky vozidiel presahuje 15 

miliónov kusov

• Máme pripojenie k 15 miliónom sledovacích zariadení po 

celom svete

• Viac ako 1000 návrhov automobilovej dopravy denne 

dostupných na ALCS Marketplace

• Poskytujeme prepravné služby v 35 krajinách Európy

Spoločnosti
Prihlásení 

autodopravcov
ia dennej báze

Dispečeri Nákladné autá Vodiči Používateľské 
relácie

Integrovaní 
poskytovatelia 

GPS
GSM aplikácia

ALCS 
podporuje 

jazyky

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

*aktualizované po dopade Covid19



Všetko, čo potrebujete k 
vašej preprave na jednom 
mieste

ALCS(Automotive Logistics Control System) je 

komplexná platforma pre logistiku vozidiel, ktorá 

vám poskytne flexibilitu a kontrolu nad spôsobom 

riadenia dodávok vozidiel. Máte možnosť vybrať si z 

dvoch riešení podľa toho, či chcete prvky 

prepravného procesu riadiť sami alebo chcete, aby 

systém urobil ťažkú prácu za vás.

Pozrite sa na kľúčové rozdiely medzi našimi 

riešeniami v jednom kroku od objednávky po 

doručenie a digitálnych predajných miestností.

ĽudiaTechnológia

StratégiaKanály

ALCS Digital 
Ekosystém

Prepojovacie systémy

Procesy pripojenia



Prejdite na stránku 
https://alcs.eu/alcs/
auth/register a 
začnite registrovať 
svoju spoločnosť



Vyplňte informácie o 
svojich predvádzacích 
miestnostiach, 
zlúčeninách, aby ste si 
zjednodušili každodenné 
zadávanie údajov



Umiestňujte svoje objednávky alebo 
požiadavky a sledujte aktivitu dodávok na 
jednom mieste



Prvé riešenie Jeden krok od 
objednávky až po doručenie
Použite ALCS a jedným kliknutím vyriešte vašu prepravu. Ideálne pre 

medzinárodné, vnútroštátne a last-mile dodávky so zameraním na 

optimalizáciu tokov, zníženie emisií CO2 a zvýšenie využitia nákladných 

vozidiel.

Stačí, ak si vytvoríte objednávku v systéme ALCS a vyberiete vaše dodacie 

podmienky. Zobrazí sa vám cena za prepravu, následne kliknite na 

tlačidlo odoslať pre potvrdenie. Po odoslaní objednávky sa o všetko 

postará ALCS.

Riešenia sú vytvorené pre skupiny predajcov, nezávislých predajcov a 

dovozcov s cieľom pomôcť optimalizovať, zefektívniť a znížiť 

administratívne náklady.

Všetky operácie sú založené na údajoch v reálnom čase a ALCS poskytuje 

kompletný prehľad o detailoch prepravy.



One step od objednávky až po doručenie

Ako to funguje? Vytvorte objednávku prepravy v ALCS a po odoslaní 
objednávky sa spoločnosť Fracht postará o všetky 
kľúčové obchodné procesy.

Čo je v ponuke? • Odhad ceny systémom ALCS
• Okamžitá odpoveď
• Dve samostatné ponuky - v závislosti od dodacích 

podmienok (expresné alebo bežné dodanie)
• Spoločnosť Fracht garantuje dopravu

Rozsah našej siete Panel Fracht (1 100 dopravcov, 9 500 kamiónov, 11 000 
vodičov, 1 050 dispečerov)

Financie Jednorazová záloha potrebná na pokrytie rizika zrušenia 
objednávky

Fakturácia Predajcovia dostávajú faktúru priamo od spoločnosti 
Fracht prostredníctvom ALCS

Aké sú výhody ? • Krátke dodacie lehoty
• Udržateľné riešenie
• Úplná transparentnosť (vrátane odhadovaného času 

príchodu)
• Cena a efektivita procesu
• Zníženie administratívnych nákladov

Ponuka Obchodné procesy a administratívu spravuje spoločnosť 
Fracht - centralizované riešenie



Vytvoriť objednávku  >  vybrať dodacie 
podmienky  >  prijať odhadovanú cenu  > 
zadať objednávku



Sledujte prepravné procesy 
od objednávky až po 
doručenie

(predpokladaný čas doručenia, reklamácie, KPI, 

e-potvrdenie o doručení atď.).



Sledovanie vozidiel od 
objednávky až po 
doručenie

(odhadovaný čas doručenia, stav, KPI atď.).



Jednoduchá komunikácia s 
vodičmi v prípade potreby, 
aj keď nepoznáte ich jazyk



Zdieľajte odkaz s ETA a 
ďalšími údajmi pre 
kupujúcich áut na účely 
sledovania dopravy



Sledujte nehody a riešte 
škody



Sledujte obchodné 
operácie v reálnom čase



Získajte elektronickú 
faktúru a zaplaťte za 
služby niekoľkými 
kliknutiami



Druhé riešenie Digitálna 
obchodná miestnosť

Použite ALCS systém ako poloautomatické riešenie prepravy. 

Ideálne pre last-mile dodávky - hlavne v rámci mesta alebo medzi 

blízkymi mestami.

Pri používaní poloautomatizovaného riadenia obchodných 

procesov je zákazník zodpovedný za vykonávanie obchodných 

operácií.

Pozvite svojich existujúcich dopravcov, aby sa pripojili k systému 

ALCS a spravujte všetky svoje dodávky na jednom mieste. 

Dostávajte ponuky na základe vašich požiadaviek a využite 

možnosť vybrať si takých dopravcov, ktorí najlepšie uspokoja vaše 

potreby v oblasti prepravy.

Všetky operácie sú založené na údajoch v reálnom čase a systém 

ALCS poskytuje komplexný prehľad o detailoch prepravy.



Digitálna obchodná miestnosť

Ako to funguje ? • Vytvorte žiadosť o prepravu v ALCS. Obchodníci môžu do ALCS 
pozvať svojich vlastných dopravcov, ktorí sa stanú súčasťou jedného 
veľkého spolku, ktorý bude dostupný pre všetkých obchodníkov

• Obchodníci sú viac zapojení do obchodného procesu, majú 
možnosť odoslať žiadosti, prijímať, zjednávať, schvaľovať alebo 
zamietnuť ponuky a komunikovať s dopravcom

Čo je v ponuke? • Ceny ponúkajú dopravcovia v ALCS Exchange
• Časový harmonogram závisí od odpovedí dopravcov
• K dispozícii sú viaceré ponuky
• Obchodník si vyberie ponuku

Financie • Mesačné predplatné
• Mesačná bezplatná skúšobná verzia

Fakturácia • Dopravcovia a/alebo spoločnosť Fracht ako dodávatelia fakturujú 
predajcom a skupinám maloobchodníkov

• Dopravcom sa platí v stanovenom čase

Aké sú výhody ? • Krátke dodacie lehoty
• Udržateľné riešenie
• Úplná transparentnosť (vrátane odhadovaného času príchodu)
• Cena a efektivita procesu
• Väčšia konkurencia medzi dopravcami
• Znížené náklady na správu
• Najlepšia cena za krátke dodávky
• Digitalizované obchodné procesy
• Zdieľaná logistická sieť

Ponuka Predajca riadi operácie s dopravcom pomocou systému ALCS, v 
poloautomatizovanom procese - decentralizované riešenie



Vytvorte objednávku  >  vyberte 
dodacie podmienky  > podať žiadosť 
na trhovisko



Pridajte e-maily svojich 
automobilových dopravcov / 
partnerov

• Pozvite ich a komunikujte digitálnym spôsobom

• Zdieľaná sieť automobilových dopravcov je výhodou 

pre všetkých predajcov



Zadané požiadavky sa 
zobrazia v ALCS 
Exchange



Podané žiadosti sa 
posielajú e-mailom



Načítajte stav 
požiadavky



Vyjednávajte so 
všetkými 
dopravcami 
súčasne



Skontrolujte a schvaľujte 
ponuky



Vytvorené 
objednávky sú 
zasielané emailom



Skontrolujte svoje 
objednávky na platforme



Všetko, čo potrebujete k vašej preprave na jednom mieste.

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

fracht@fracht.lv

+371 291 29233

fracht.lv

@FrachtSIA

fracht-sia

Ak chcete získať najlepšie riešenie, využite 

možnosť prispôsobenia systému ALCS a využite 

obe možnosti na efektívne a účinné riadenie 

logistiky prepravy vozidiel.


