
En
platform,
to
løsninger
Alle dine transportbehov samlet ét sted.



ALCS Netværksoversigt:

• Vi samarbejder med mere end 1.100 biltransportører og understøtter 
21 sprog for ALCS brugere

• Vi giver adgang til over 10.000 lastbiler og næsten 12.000 chauffører

• Vores årlige kapacitet til levering af køretøjer overstiger 15 millioner 
enheder

• Vi har forbindelse til 15 millioner sporingsenheder over hele verden

• Mere end 1000 forslag til biltransport er tilgængelige på ALCS 
Marketplace hver dag

• Vi yder transporttjenester i 35 europæiske lande

Virksomheder
Biltransportøre

r registreret
dagligt 

Speditøre Lastbiler Chauffører Bruger 
sessioner

Integrerede 
GPS-udbydere GSM app

ALCS 
understøtter 

Sprog

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

*updated after Covid19 impact



Alle dine transportbehov 
samlet ét sted

ALCS er en komplet platform for logistik af 

køretøjer, der giver dig fleksibilitet og kontrol 

over, hvordan du håndterer dine billeverancer. Du 

har mulighed for at vælge mellem to løsninger, 

alt efter om du vil styre bestemte processer selv, 

eller lade systemet gøre det hårde arbejde for 

dig. Tag et kig på de vigtigste forskelle mellem 

vores Et-Trin fra Ordre til Levering og Digitale 

Forhandlerrum.

MenneskerTeknologi

StrategiKanaler

ALCS Digitalt
Økosystem

Forbinder systemer

Forbinder processer



Gå til 
https://alcs.eu/alcs/
auth/register  
og start din 
virksomhedsregistr
ering

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


Udfyld oplysningerne om 
dine udstillingslokaler, 
kompounder, for at forenkle 
dit daglige data input



Placer dine ordrer eller anmodninger, og 
spor leveringsaktivitet ét sted



Løsning nummer et 
Et-Trin fra Ordre til Levering

Brug ALCS som din enkelt-klik transportløsning. Løsningen er ideel til 

internationale, nationale og sidstemil-leverancer med fokus på 

optimering af flow, CO2reduktion og øget udbytte af lastbiler. 

Du skal blot oprette ordren i ALCS og vælge dine leveringsbetingelser. 

Du vil modtage en pris for transporten, hvorefter du bekræfter ordren 

med et enkelt klik. Så snart en ordre er afgivet, håndterer ALCS alt.

 Løsninger skabes for forhandlergrupper, uafhængige forhandlere og 

importører for at hjælpe med at optimere, organisere og reducere 

administrative omkostninger. 

Alle operationer er baseret på realtidsdata, og ALCS giver fuld overblik 

over transportdetaljer.



Et trin fra Ordre til Levering

Hvordan fungerer det? Indlæs transportordren i ALCS, og efter at ordren er 
afgivet, håndterer Fracht alle virksomhedens 
nøgleprocesser

Hvad tilbyder vi? • Estimeret pris beregnet af ALCS systemet
• Øjeblikkeligt svar
• To enkeltstående tilbud - afhængig af 

leveringsbetingelser (hurtig eller normal levering) 
• Fracht garanterer levering

Omfanget af vores 
netværk

Fracht panelet (1.100 transportører, 9.500 lastbiler, 11.000 
chauffører, 1.050 ekspeditører)

Økonomien Engangsdepositum kræves for at dække risikoen for 
annullering af ordren

Fakturering  Forhandlere modtager en faktura direkte fra Fracht 
gennem ALCS

Hvad er fordelene? • Korte behandlingstider
• En bæredygtig løsning
• Fuld gennemsigtighed (inklusiv forventet 

ankomsttidspunkt)
• Effektiviserede omkostninger og processer 
• Reducerede administrationsomkostninger

Tilbuddet Forretningsprocesser og administration håndteres af 
Fracht - en centraliseret løsning



Opret ordre > vælg leveringsbetingelser 
> modtag anslået pris > afgiv ordre



Spor transportprocesser fra 
bestilling til levering

(forventet leveringstidspunkt, reklamationer, KPI, e-bevis for 
levering osv).



Spor køretøjer fra 
bestilling til levering 

(forventet leveringstidspunkt, status, KPI osv).



Nemt at kommunikere med chauffører, 
hvis du har brug for det, også selvom 
du ikke snakker deres sprog



Del linket med forventet 
ankomsttidspunkt og andre 
data til bilkøbere med henblik 
på transportsporing



Spor ulykkestilfælde og 
håndter skader



Spor driftmæssig aktivitet 
i realtid



Modtag en e-faktura 
og betal for ydelser 
med få klik



Løsning nummer to 
Digitale Forhandlerrum

Brug ALCS som din semi-automatiserede 

autotransportløsning. Løsningen er ideel til sidste-mil 

leveringer - hovedsageligt inden for indre by leverancer eller 

mellem nærliggende byer. 

Under semi-automatiseret håndtering af forretningsprocesser 

er kunden selv ansvarlig for drift af forretningen. 

Inviter dine eksisterende autotransportører til at bruge ALCS 

og håndter alle dine autotransporteringer ét samlet sted. 

Modtag tilbud på dine forespørgsler og opnå f leksibiliteten til 

at vælge de autotransportører, der er bedst egnede til at 

opfylde dine autotransportbehov. 

Alle handlinger er baseret på realtidsdata, og ALCS giver fuld 

gennemsigtighed af transportdetaljer.



Digitale forhandlerrum

Hvordan virker 
disse? 

• Indlæs transportanmodningen i ALCS. Forhandlere kan invitere 
deres egne transportører til ALCS, som indgår i én stor pulje, der 
bliver tilgængelig for alle forhandlere

• Forhandlere er mere involveret i forretningsprocessen med 
muligheder for at indsende anmodninger, modtage tilbud, 
forhandle, godkende eller afvise tilbud og kommunikere med 
transportøren

What’s on offer? • Priserne tilbydes af transportører i ALCS Exchange
• Tidsrammen afhænger af operatørens svar
• Flere tilbud tilgængelige
• Forhandleren vælger et tilbud

The financials • Månedsabonnement
• Adgang til en gratis prøvemåned

Invoicing • Autotransportører og/eller Fracht til håndtering af leverandør 
fakturering og forhandlergrupper 

• Autotransportører betales inden for en fastsat tidsramme

What are the 
benefits?

• Korte behandlingstider
• En bæredygtig løsning
• Fuld gennemsigtighed (inklusiv forventet ankomsttidspunkt)
• Effektiviserede omkostninger og processer
• Øget konkurrence mellem autotransportører

The proposition Forhandleren håndterer driften sammen med autotransportøren ved 
hjælp af ALCS, i en semi-automatiseret proces - en decentral løsning



Opret ordre > vælg leveringsbetingelser > 
placer anmodning til markedsplads



Tilføj dine biltranspotørers / partneres 
e-mails

● Inviter dem og kommuniker med dem digitalt
● Et delt biltransportør netværk er en fordel for alle forhandlere



Afgivne anmodninger 
kan findes i ALCS 
Exchange



Afgivne anmodninger 
sendes på e-mail 



Status ang. anmodning om 
pålæsning



Forhandl med alle 
biltransportører 
på same tid 



Gennemgå og godkend 
tilbud 



Oprettede ordrer 
sendes på e-mail 



Gennemgå dine ordrer 
på platformen



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

For den bedst mulige løsning, bør du gøre brug 

af f leksibiliteten i ALCS og benytte begge 

muligheder for at opnå effektiv håndtering af 

din autotransportlogistik.


