
En
plattform,
två
lösningar
Alla dina transportbehov på ett ställe.



Översikt av ALCS-nätverket

• Vi samarbetar med fler än 1 100 bilföretag och stöder 21 

språk för ALCS-användare

• Vi ger tillgång till över 10 000 lastbilar och nästan 12 000 

förare

• Vår årliga kapacitet för fördonsleveranser överstiger 15 

miljoner enheter

• Vi har anslutning till 15 miljoner spårningsenheter över hela 

världen

• Mer än 1000 förslag på biltransporter finns tillgängliga 

vardagligen på ALCS Marknadsplattform

• Vi tillhandahåller transporttjänster i 35 europeiska länder

Företag
Biltransportför
etag loggade 
in dagligen

Disponenter Lastbilar Förare Användarsessi
oner

Integrerade 
GPS-leverantör

er
GSM app ALCS 

språkstöd

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

*uppdaterad efter Covid-19



Alla dina transportbehov 
på ett ställe

ALCS är en komplett plattform för fordonslogistik 

som ger dig flexibilitet och kontroll över hur du 

hanterar dina billeveranser. Man har möjlighet att 

välja mellan två lösningar beroende på om man 

vill hantera vissa processer själv eller låta 

systemet göra det hårda arbetet åt en.

Ta en titt på de viktigaste skillnaderna mellan 

vårt One-Step, från beställning till leverans och 

digitala återförsäljarrumslösningar.

MänniskorTeknik

StrategiKanaler

ALCS Digital 
Ekosystem

System som kopplas 
samman

Koppling av processer



Gå till 
https://alcs.eu/alcs/
auth/register och 
börja registrera ditt 
företag



Fyll i information 
om dina 
utställningslokaler 
och föreningar för 
att förenkla den 
dagliga 
datainmatningen



Gör dina beställningar eller förfrågningar och 
spåra leveranser på ett och samma ställe.



Första lösningen Ett steg från 
beställning till leverans

Använd ALCS som din transportlösning med ett klick. Perfekt för 

internationella, nationella och sista mils leveranser, med fokus på 

flödesoptimering, CO2- minskning och ökat lastbilsutnyttjande.

Du behöver bara skapa beställningen i ALCS och välja dina 

leveransvillkor. Du får ett pris för transporten och kan sedan klicka för att 

bekräfta beställningen. När en beställning har skickats så hanterar ALCS 

allt.

Lösningar skapas för återförsäljargrupper, oberoende återförsäljare och 

importörer för att hjälpa till att optimera, effektivisera och minska 

administrativa kostnader.

All verksamhet är baserad på realtidsdata och ALCS erbjuder full 

synlighet på transportdetaljer.



Ett steg från beställning till leverans

Hur fungerar det? Ladda transportordern till ALCS och efter att ordern har 
skickats så hanterar Fracht alla viktiga affärsprocesser.

Vilka erbjudanden finns 
tillgängliga?

• Prisuppskattning beräknad av ALCS-systemet
• Ett omedelbart svar
• Endast två erbjudanden - beroende på leveransvillkor 

(express eller normal leverans)
• Fracht garanterar frakt

Omfattningen av vårt 
nätverk

Frachtpanel (1 100 transportörer, 9 500 lastbilar, 11 000 
förare, 1 050 avsändare)

Finansiellt perspektiv Engångsdeposition krävs för att täcka risken för 
annullering av order

Fakturering Återförsäljare får en faktura direkt från Fracht via ALCS

Vilka är fördelarna? • • Korta ledtider
• • En hållbar lösning
• • Full insyn (inklusive beräknad ankomsttid)
• • Kostnads- och processeffektivitet
• • Minskad kostnad för administration

Affärsförslag Affärsprocesser och administration hanteras av Fracht - 
en centraliserad lösning



Skapa en beställning  >  välj 
leveransvillkor  >  få ett beräknat pris  >  
gör en beställning



Spåra transportprocesser 
från beställning till leverans

(beräknad leveranstid, reklamationer, KPI, 

e-leveransbevis etc.).



Spåra fordon från 
beställning till leverans

(beräknad leveranstid, status, KPI osv.).



Lätt att kommunicera 
med förare, även om du 
inte kan deras språk



Dela länken och andra 
uppgifter med ETA till 
bilköpare för 
transportspårning.



Spåra olyckor och 
hantera skadestånd



Spåra affärsverksamheten 
i realtid



Få en e-faktura och 
betala för tjänster med 
några få klick



Andra lösningen Digitalt 
återförsäljare

Använd ALCS som din halvautomatiska transportlösning. Idealisk 

för sista mils leverans - främst leveranser inom städer eller mellan 

närliggande städer.

Med hjälp av halvautomatisk hantering av affärsprocesser är 

kunden ansvarig för att utföra affärsverksamheten.

Bjud in dina befintliga transportörer att gå med i ALCS och 

hantera alla dina transporter på ett ställe. Ta emot erbjudanden för 

dina önskemål och ha flexibiliteten att välja de transportörer som 

är bäst lämpade för att möta dina transportbehov.

All verksamhet är baserad på realtidsdata och ALCS ger full 

synlighet för transportdetaljer.



Digitalt återförsäljarrum

Hur fungerar det? • Ladda transportförfrågan till ALCS. Återförsäljare kan bjuda in sina 
egna operatörer till ALCS som då blir en stor pool tillgänglig för alla 
återförsäljare

• Återförsäljare är mer involverade i affärsprocessen, med alternativ 
som att skicka förfrågningar, ta emot erbjudanden, förhandla, 
godkänna eller neka erbjudanden och kommunicera med 
transportören

Vad erbjuds? • Priser erbjuds av operatörer i ALCS Exchange
• Tidsramar beror på operatörens svar
• Flera erbjudanden tillgängliga
• Återförsäljaren väljer ett erbjudande

Ekonomin • Månadsabonnemang
• En månads provperiod tillgänglig utan kostnad

Fakturering • Transportörer och/eller Fracht som leverantör fakturaåterförsäljare 
och återförsäljargrupper

• Transportörer betalas inom en bestämd tidsram

Vad är 
fördelarna?

• Korta ledtider
• En hållbar lösning
• Full insyn (inklusive beräknad ankomsttid)
• Kostnads- och processeffektivitet
• Ökad konkurrens mellan transportörer
• Minskad administratörskostnad
• Bästa pris för korta leveranser
• Digitaliserade affärsprocesser
• Ett delat logistiknätverk

Förslaget Återförsäljaren sköter driften med transportören med hjälp av ALCS i 
en halvautomatiserad process – en decentraliserad lösning



Skapa en beställning  >  välj leveransvillkor  
>  gör en förfrågan till marknadsplatsen



Lägg till e-postmeddelanden 
från dina biltransportörer / 
partners

• Bjud in dem att kommunicera på ett digitalt sätt.

• Ett delat nätverk av biltransportörer är en fördel 

för alla återförsäljare.



De placerade 
förfrågningarna visas i 
ALCS Exchange



Förfrågningar skickas 
via e-post.



Status för begäran 
om belastning



Förhandla med alla 
bilföretag 
samtidigt



Granska och godkänn 
erbjudanden



Skapade beställningar 
skickas via e-post



Granska dina beställningar 
i plattformen



Alla dina transportbehov på ett ställe.

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

fracht@fracht.lv

+371 291 29233

fracht.lv

@FrachtSIA

fracht-sia

För den bästa lösningen kan du genom 

flexibiliteten hos ALCS använda båda 

alternativen för att hantera din 

fordonstransportlogistik effektivt.


