
Eén
platform,
twee
oplossingen
Al uw transportnoden op één plaats



ALCS-netwerkoverzicht

• We werken met meer dan 1.100 auto verdelers en 
ondersteunen 21 talen voor gebruikers van ALCS

• We voorzien toegang tot meer dan 10.000 vrachtwagens en 
bijna 12.000 chauffeurs

• Onze jaarlijkse capaciteit voor voertuigleveringen overstijgt 15 
miljoen units

• We hebben verbindingen met 15 miljoen volgapparaten over 
de hele wereld.

• Er zijn dagelijks meer dan 1000 auto-vervoervoorstellen 
beschikbaar op ALCS Marktplaats

• We voorzien vervoersdiensten in 35 Europese landen

Bedrijven
Dagelijks 

ingelogde auto 
vervoerders

Coördinatoren Vrachtwagens Chauffeurs Gebruikers 
sessies

Geïntegreerde 
GPS-providers GSM app ALCS-onderste

uningstalen

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

*updated after Covid19 impact



Al uw transportnoden op 
één plaats

ALCS is een volledig platform voor 

voertuiglogistiek dat u de f lexibiliteit en controle 

geeft over hoe u uw autoleveringen beheert. U 

hebt de optie om te kiezen tussen twee 

oplossingen, afhankelijk of u een bepaald proces 

zelf wil beheren, of het systeem het harde werk 

voor u wilt laten doen. 

Kijk eens naar de belangrijkste verschillen tussen 

onze “Eén stap van bestelling tot levering” en 

“Digitale handelaarskamer” oplossingen.

MensenTechnologie

StrategieKanalen

ALCS Digitaal
Ecosysteem

Systemen verbinden

Processen verbinden



Ga naar 
https://alcs.eu/alcs/
auth/register  
en beging de 
registratie van uw 
bedrijf

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


Vul de informatie over 
uw toonzalen, 
samenstellingen in om 
uw dagelijkste data 
invoer te 
vereenvoudigen



Plaats uw bestellingen of aanvragen en 
volg leveringsactiviteiten op een plaats op



Oplossing één Eén stap van 
bestelling tot levering

Gebruik ALCS als uw één klik-transportoplossing. Ideaal voor 

internationaal, nationaal en last mile-leveringen, met focus op 

flow-optimalisatie, CO2-verlaging en verhoogd vrachtwagengebruik. U 

hoeft alleen een bestelling in ALCS aan te maken en uw 

leveringsvoorwaarden te selecteren. 

U zult een prijs ontvangen voor het transport, en klikt dan op indienen 

om te bevestigen. Eenmaal een bestelling is ingediend, doet ALCS 

verder alles. 

Oplossingen zijn gecreëerd voor dealergroepen, onafhankelijke dealers 

en invoerders, om administratieve kosten te helpen optimaliseren, 

stroomlijnen en verminderen. 

Alle handelingen zijn gebaseerd op real-time data en ALCS voorziet 

volledige zichtbaarheid van transportdetails. 



Eén stap van bestelling tot levering

Hoe werkt het? Laad de transportorder op ALCS op en nadat deze is 
ingediend, beheert Fracht alle belangrijkste 
bedrijfsprocessen.

Wat bieden we aan? • Geschatte prijs door het ALCS-systeem
• Onmiddellijk antwoord
• Twee alleenstaande aanbiedingen – afhankelijk van 

de leveringstijden (expres of gewone levering)
• Fracht garandeert verzending

Omvang van ons 
netwerk

Fracht panel (1.100 vervoerders, 9.500 vrachtwagens, 
11.000 chauffeurs, 1.050 dispatchers)

De financiën Eenmalige waarborg nodig om het risico op het 
annuleren van een bestelling te dekken

Facturatie Handelaars krijgen een factuur rechtstreeks van Fracht 
via ALCS

Wat zijn de voordelen? • Korte doorlooptijden
• Een duurzame oplossing
• Volledige transparantie (inclusief geschatte 

aankomsttijd)
• Proces en kosten efficiëntie
• Verminderde administratiekost

Het voorstel Bedrijfsvoorstellen en administratie worden beheerd 
door Fracht – een gecentraliseerde oplossing



Maak bestelling aan > selecteer leveringsvoorwaarden > 
ontvang geschatte kostprijs > plaats bestelling



Volg transportprocessen op 
van bestelling tot levering

(estimated time of delivery, claims, KPI, e-proof of delivery etc).



Volg voertuigen van 
bestelling tot levering

(geschatte leveringstermijn, status, KPI, enz.)



Makkelijk om te communiceren 
met chauffeurs indien nodig, 
ook als u hun taal niet kent



Deel de link met de ETA en 
andere data met autokopers 
voor het opvolgen van 
transport doeleinden



Volg ongelukken en 
beheer schade



Volg bedrijfsuitvoeringen 
in real-time



Ontvang een e-factuur en 
betaal voor uw diensten is 
slechts een paar kliks



Oplossing twee 
Digitale handelaarskamer

Gebruik ALCS als uw semiautomatische transportoplossing. 

Ideaal voor last mile-leveringen – vooral leveringen binnen 

steden of steden dicht bij elkaar. 

Bij het gebruik van semiautomatische 

bedrijfsbeheerprocessen is de klant verantwoordelijk voor de 

uitvoer van bedrijfshandelingen. 

Nodig uw bestaande vervoerders uit om zich bij ALCS te 

voegen en beheer al uw transporten vanop één plaats. 

Ontvang aanbiedingen op uw aanvragen en heb de f 

lexibiliteit om de beste vervoerder te kiezen aan de hand van 

uw transportnoden. 

Alle handelingen zijn gebaseerd op real-time data en ALCS 

voorziet volledige zichtbaarheid van transportdetails. 



Digitale handelaarskamer

Hoe werkt het? • Laad het transportverzoek op ALCS op. Handelaars kunnen hun 
eigen vervoerders uitnodigen, die een grote beschikbare groep 
voor alle handelaars worden

• Handelaars zijn meer betrokken bij het bedrijfsproces, met opties 
om aanvragen in te dienen, aanbiedingen na te kijken, te 
onderhandelen, aanbiedingen goed of af te keuren en te 
communiceren met de vervoerder

Wat is het 
aanbod?

• Prijzen worden door vervoerders aangeboden in ALCS-exchange
• Tijdspannes hangen af van de antwoorden van handelaars
• Meerdere aanbiedingen mogelijk
• De handelaar kiest een aanbod

De financiën • Maandelijks abonnement
• Eén maand gratis proefabonnement

Facturatie • Vervoerders en/of Fracht als leverancier factureren handelaars en 
handelsgroepen

• Vervoerders worden betaald binnen een vooropgestelde termijn

Wat zijn de 
voordelen?

• Korte doorlooptijden
• Een duurzame oplossing
• Volledige transparantie (inclusief geschatte aankomsttijd)
• Proces en kosten efficiëntie
• Verhoogde concurrentie tussen vervoerders
• Verlaagde administratiekosten
• Beste prijs voor korte leveringen
• Gedigitaliseerde bedrijfsprocessen
• Een gedeeld logistiek netwerk

Het voorstel De handelaar beheert uitvoeringen met de vervoerder met behulp 
van ALCS, door een semiautomatisch proces – een 
gedecentraliseerde oplossing



Maak bestelling aan > kies leveringsvoorwaarden > 
plaats verzoek op marktplaats



Voeg e-mails toe aan uw auto 
vervoerders / partners

• Nodig hen uit en communiceer op een digitale manier

• Gedeeld auto vervoerdersnetwerk is een voordeel voor 
alle handelaren



Geplaatste verzoeken 
verschijnen in ALCS 
Exchange



Geplaatste verzoeken worden 
verzonden via e-mail



Laad verzoekstatus



Onderhandel met 
alle auto 
vervoerders op 
hetzelfde moment



Herzie en keur 
aanbiedingen goed



Aangemaakte 
bestellingen worden 
verzonden via e-mail



Bekijk uw bestellingen 
op het platform



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

Gebruik voor de beste oplossing de flexibiliteit 

van ALCS, en gebruik beide opties om efficiënt 

en doeltreffend uw voertuigtransportlogistiek te 

beheren.


