
Jedna
platforma,
dvě
řešení
Všechny vaše dopravní potřeby na jednom místě 



Přehled sítě ALCS

• Pro uživatele ALCS spolupracujeme s více než 1 100 vozidly na 
přepravu automobilů a podporujeme 21 jazyků

• Poskytujeme přístup k více než 10 000 nákladních vozidel a 
téměř 12 000 řidičů

• Naše roční kapacita na dodávky automobilů přesahuje 15 
milionů jednotek

• Máme spojení s více než 15 miliony sledovacích zařízení po 
celém světě

• Více než 1 000 nabídek přepravy automobilů je na Tržišti ALCS k 
dispozici na denní bázi

• Poskytujeme přepravní služby ve 35 evropských zemích

Společnosti

Vozidla na 
přepravu 

automobilů 
přihlášená za 

den

Dispečeři Nákladní 
vozidla Řidiči Uživatelské 

relace

Integrovaní 
poskytovate

lé GPS

Aplikace 
GSM

Jazyky 
podporovan

é v ALCS 

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

*updated after Covid19 impact



Všechny vaše dopravní 
potřeby na jednom místě

ALCS je ucelená platforma pro logistiku vozidel, 

která vám poskytuje flexibilitu a kontrolu nad 

způsoby řízení dodávek vozidel. Máte možnost 

volby mezi dvěma řešeními podle toho, zda 

chcete určité procesy řídit sami, nebo aby udělal 

systém těžkou práci za vás. 

Podívejte se na hlavní rozdíly mezi našimi 

řešeními One-Step from Order to Delivery a 

Digital Dealer Room.

LidéTechnologie

StrategieKanály

LCS Digitální
Ekosystém

Propojování systémů

Propojování procesů



Běžte na 
https://alcs.eu/alcs/
auth/register  
a začněte s 
registrací vaší 
společnosti

https://alcs.eu/alcs/auth/register
https://alcs.eu/alcs/auth/register


Vyplňte informace o 
svých předváděcích 
místnostech, areálech, 
abyste si zjednodušili 
každodenní zadávání 
dat



Zadávejte své objednávky nebo poptávky a 
sledujte aktivitu dodávek na jednom místě



První řešení Jeden krok od 
objednávky k dodání

Použijte systém ALCS jako řešení přepravy na jedno kliknutí. Ideální 

pro mezinárodní a vnitrostátní přepravu a přepravu na poslední míli 

se zaměřením na optimalizaci toku, snížení emisí CO2 a zvýšení 

vytížení nákladních vozidel. 

Stačí vytvořit objednávku v systému ALCS a zvolit dodací 

podmínky. Zobrazí se vám cena za přepravu a poté ji potvrdíte 

kliknutím na tlačítko Odeslat. Po odeslání objednávky se o vše 

postará systém ALCS. 

Řešení pro skupiny prodejců, nezávislé prodejce a dovozce 

pomáhají optimalizovat, zefektivnit a snížit administrativní náklady. 

Všechny operace jsou založeny na datech v reálném čase a systém 

ALCS poskytuje úplný přehled o podrobnostech přepravy.



Jeden krok od objednávky k dodání

Jak to funguje? Zadejte objednávku přepravy do systému ALCS a 
společnost Fracht poté zařídí všechny klíčové obchodní 
procesy. 

Co nabízíme? • Odhad ceny vypočítaný systémem ALCS
• Okamžitá odpověď 
• Dvě samostatné nabídky – v závislosti na dodacích 

podmínkách (expresní nebo běžné dodání)
• Fracht garantuje dodání 

Rozsah naší sítě Panel Fracht (1 100 dopravců, 9 500 nákladních vozidel, 
11 000 řidičů, 1 050 dispečerů) 

Platební podmínky  Jednorázová záloha pro krytí případného zrušení 
objednávky 

Fakturace Prodejci obdrží fakturu přímo od společnosti Fracht 
prostřednictvím systému ALCS. 

Jaké jsou výhody? • Krátké dodací lhůty
• Udržitelné řešení 
• Úplná transparentnost (včetně předpokládaného 

času příjezdu)
• Efektivita nákladů a procesů
• Snížení administrativních nákladů

Návrh Obchodní procesy a správa jsou řízeny společností 
Fracht – centralizované řešení



Vytvořit objednávku  >  zvolit dodací podmínky  
>  obdržet cenový odhad  >  zadat objednávku



Sledujte přepravní procesy 
od objednávky až po 
doručení

(předpokládaný čas doručení, reklamace, KPI, e-potvrzení 
o doručení atd).



Sledujte vozidla od 
objednávky až po dodání

(předpokládaný čas doručení, stav, KPI atd.).



Snadná komunikace s řidiči 
v případě potřeby, i když 
nemluvíte jejich jazykem



Sdílejte odkaz s 
předpokládaným časem 
doručení a dalšími údaji 
kupujícím automobilů pro 
účely sledování přepravy



Sledujte nehody a 
řešte škody



Sledujte obchodní 
operace v reálném čase



Získejte elektronickou 
fakturu a zaplaťte za 
služby několika kliknutími



Druhé řešení 
Digital Dealer Room

Použijte systém ALCS jako řešení pro poloautomatickou 

přepravu. Ideální pro doručování v rámci měst nebo mezi 

městy v blízké vzdálenosti.

Pomocí poloautomatického řízení obchodních procesů je 

zákazník zodpovědný za provádění obchodních operací. 

Přizvěte své stávající dopravce do systému ALCS a spravujte 

všechny své přepravy na jednom místě. Dostávejte nabídky na 

své požadavky a mějte možnost f lexibilně si vybrat dopravce, 

kteří nejlépe vyhovují vašim přepravním potřebám. 

Všechny operace jsou založeny na datech v reálném čase a 

systém ALCS poskytuje úplný přehled o podrobnostech 

přepravy.



Digital dealer room

Jak to funguje? • Create transportation request to ALCS marketplace. Dealers can 
invite their own carriers to ALCS, which become one large pool 
available to all dealers

• Dealers are more involved in the business process, with options to 
submit requests, receive offers, negotiate, approve or deny offers 
and communicate with the carrier

Jaká je nabídka? • Prices are offered by carriers in ALCS Exchange
• Timeframes depend on carrier responses
• Multiple offers available
• The dealer selects an offer

Jaká je nabídka? • Monthly subscription
• One-month trial available free of charge

Fakturace • Carriers and/or Fracht as a supplier invoice dealers and retailer 
groups

• Carriers are paid within a set timeframe

Jaké jsou 
výhody?

• Krátké dodací lhůty
• Udržitelné řešení
• Úplná transparentnost (včetně předpokládaného času příjezdu)
• Efektivita nákladů a procesů
• Zvýšení konkurence mezi dopravci
• Snížení administrativních nákladů
• Nejlepší cena za krátké dodávky
• Digitalizované podnikové procesy
• Sdílená logistická síť 

Návrh Prodejce provádí operace s dopravcem pomocí systému ALCS v 
poloautomatizovaném procesu – přes decentralizované řešení.



Vytvořit objednávku > vybrat dodací 
podmínky > zadat poptávku na tržiště



Přidejte e-maily svých autodopravců / 
partnerů

• Invite them and communicate in a digital way

• Shared car-carriers network is a benefit for all dealers



Zadané poptávky se 
objeví na Burze ALCS



Zadané žádosti jsou 
zasílány e-mailem



Načtení stavu poptávky



Vyjednávat se 
všemi autodopravci 
současně



Zkontrolujte a schvalujte 
nabídky



Vytvořené objednávky 
jsou zasílány emailem



Zkontrolujte své 
objednávky na platformě



All your transport needs in one place.

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

fracht@fracht.lv

+371 291 29233

fracht.lv

@FrachtSIA

fracht-sia

Pro nejlepší řešení využijte flexibilitu systému 

ALCS a obě možnosti jako efektivní a účinné 

řízení logistiky přepravy vozidel.


