
Üks
platvorm,
kaks
lahendust

All your transport needs in one place.



ALCS-võrgu ülevaade

• Teeme koostööd enam kui 1100 autovedajaga ja toetame 
ALCS-i kasutajatele 21 keelt

• Pakume juurdepääsu enam kui 10 000 veokile ja peaaegu 12 
000 juhile

• Meie aastane sõidukite tarnevõimsus ületab 15 miljonit ühikut

• Meil on ühendused 15 miljoni jälgimisseadmega üle maailma

• ALCS Marketplace'is on iga päev saadaval üle 1000 
autotranspordi ettepaneku

• Pakume transporditeenust 35 Euroopa riigis

Ettevõtted
Autovedajad 
logisid sisse 
igapäevaselt

Dispetšerid eoautod Autojuhid Kasutajaseansid Integreeritud 
GPS-i pakkujad GSM rakendus ALCS-i tugi 

keeled

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

*updated after Covid19 impact



Kõik teie 
transpordivajadused ühes 
kohas

ALCS on täiustatud platvorm sõidukite logistikas, 

mis pakub teile paindlikkust ja kontrolli autotarne 

haldamise üle. Teil on võimalus valida kahe 

lahenduse vahel: olenevalt sellest, kas soovite ise 

transpordi protsessi hallata või lasete süsteemil 

selle raske töö enda eest ära teha. Avastage 

peamised erinevused meie Üks Samm Tellimusest 

Kohaletoimetamiseni ning Digitaalse Edasimüüja 

Ruumi lahenduse vahel.

InimesedTehnoloogia

strateegiaKanalid

ALCS Digital
Ökosüsteem

Süsteemide ühendamine

Protsesside ühendamine



Minge aadressile 
https://alcs.eu/alcs/
auth/register  
ja alustage oma 
ettevõtte 
registreerimist

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


Igapäevase 
andmesisestuse 
lihtsustamiseks 
täitke teave oma 
müügisalongi, 
ühendite kohta



Esitage oma tellimused või taotlused 
ja jälgige tarnetegevust ühes kohas



Lahendus Üks One Step From
Order to Delivery

Kasutage ALCS-i kui enda ühe nupuvajutuse transpordilahendust. Ideaalne 

rahvusvaheliseks, riiklikuks ja viimase kilomeetri tarneteks, mille fookus on 

voolu optimeerimisel, CO2 heitgaaside vähendamisel ja veoki suurenenud 

rakendamisel. 

Teil tuleb kõigest ALCS keskkonnas tellimus luua ja kohaletoimetamise 

tingimused valida. Te saate transpordi hinna, selle kinnitamiseks vajutage 

„esita“. Kui tellimus on esitatud, tegeleb ALCS kõige muuga. 

Lahendused on loodud edasimüüjate gruppidele, sõltumatutele 

edasimüüjatele ja sissevedajatele, et aidata halduskulusid optimeerida, 

tõhustada ja vähendada. 

Kõik operatsioonid põhinevad reaalaja andmetel ja ALCS tagab 

transpordidetailides täieliku läbipaistvuse.



Üks samm tellimusest kohaletoimetamiseni

Kuidas see toimib? Laadige transporditellimus ALCS-i. Pärast tellimuse 
esitamist haldab Fracht kõiki peamisi ettevõtte 
protsesse.

Mida pakutakse? •   ALCS süsteemi poolt kalkuleeritud hinnaprognoos
•   Kohene vastus
•   Kaks pakkumist: sõltuvalt tarnetingimustest                  

(ekspress või tavapärane kohaletoimetamine)
•   Fracht garanteerib saatmise

Meie võrgustiku ulatus Frachti paneel (1100 autovedajat, 9500 veokit, 11 000 
autojuhti, 1050 dispetšerit)

Rahaasjad Ühekordne deposiit, et katta tellimuse tühistamise oht

Arvete esitamine Edasimüüjad saavad otse läbi ALCS-i Frachti arve.

Mis on eelised? • Lühikesed teostusajad
• Jätkusuutlik lahendus
• Täielik läbipaistvus (sealhulgas eeldatav 

kohaletoimetamisaeg)
• Kulu- ja protsessiefektiivsus
• Vähendatud halduskulu

Pakkumine Ettevõtte protsesse ja administratsiooni haldab Fracht – 
tsentraliseeritud lahendus



Loo tellimus > valige tarnetingimused > 
saage hinnanguline hind > esitage tellimus



Jälgige transpordiprotsesse 
tellimusest kuni 
kohaletoimetamiseni

(eeldatav tarneaeg, pretensioonid, KPI, e-tõend 
kohaletoimetamise kohta jne)



Roomiksõidukid tellimisest 
kuni tarnimiseni

(hinnanguline tarneaeg, olek, KPI jne).



Vajadusel on autojuhtidega 
lihtne suhelda, isegi kui te 
nende keelt ei oska



Jagage linki ETA-ga ja 
muid andmeid 
autoostjatele transpordi 
jälgimise eesmärgil



Jälgige õnnetusi ja 
käsitsege kahjusid



Jälgige äritegevust 
reaalajas



Saate e-arve ja tasuge 
teenuste eest mõne klikiga



Lahendus kaks 
Digital Dealer Room

Kasutage ALCS-i kui poolautomaatse transpordilahendusena. See 

on ideaalne viimase kilomeetri tarneteks: peamised 

kohaletoimetamised linna piires või lähedal asuvate linnade vahel.

Poolautomaatset ettevõtte protsesside haldamist kasutades 

vastutab klient ettevõtte operatsioonide teostamise eest. 

Kutsuge enda praegused vedajad ALCS-iga ühinema ning hallake 

kogu oms transporti ühes kohas. Saage enda soovil pakkumisi ja 

valige paindlikult edasivedajate vahel, kes vastavad teie 

transpordivajadustele kõige paremini. 

Kõik operatsioonid põhinevad reaalaja andmetel ja ALCS tagab 

transpordidetailides täieliku läbipaistvuse. 



Digitaalne Edasimüüjate Ruum

Kuidas see 
toimib?

• Laadige ALCS-i üles transporditaotlus. Edasimüüjatel on võimalus 
enda edasivedajad ALCS-i kutsuda. Sellest saab üks andmebaas, 
mis on kõikidele edasimüüjatele saadaval.

• Edasimüüjad on ettevõtte protsessi rohkem kaasatud. Neil on 
võimalus taotlusi esitada, pakkumisi saada, läbi rääkida, pakkumisi 
vastu võtta või tagasi lükata ning edasivedajatega suhelda.

Mida pakutakse? • Edasivedajad pakuvad ALCS Börsil hindu
• Ajakava sõltub edasivedaja vastustest
• Saadaval on mitmed pakkumised
• Edasimüüja valib pakkumise

Rahaasjad • Igakuine tellimus
• Saadaval tasuta ühe kuu prooviperiood

Arvete esitamine • Edasivedajad ja/või Fracht kui tarnija esitavad arveid 
edasimüüjatele ja jaemüüjate gruppidele

• Edasivedajatele makstakse ettemääratud ajakava järgi

Mis on eelised? • Lühikesed teostusajad
• Jätkusuutlik lahendus
• Täielik läbipaistvus (sealhulgas eeldatav kohaletoimetamisaeg)
• Kulu- ja protsessiefektiivsus
• Edasivedajate vaheline kasvav konkurents
• Vähendatud halduskulu
• Parim hind lühikesteks kohaletoimetamisteks
• Digitaalne ettevõtte protsess
• Jagatud logistika võrgustik

Pakkumine Edasimüüja haldab ALCS-i abiga edasivedajatega operatsiooni 
poolautomaatse protsessina – detsentraliseeritud lahendus



Loo tellimus > valige tarnetingimused > 
esitage taotlus turule



Lisage oma autovedajate/partnerite meilid

• Invite them and communicate in a digital way

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



Esitatud päringud 
kuvatakse ALCS 
Exchange'is



Esitatud taotlused 
saadetakse meili teel



Veose taotluse olek



Pidage 
läbirääkimisi kõigi 
autovedajatega 
samal ajal



Vaadake üle ja kinnitage 
pakkumised



Koostatud tellimused 
saadetakse meili teel



Vaadake oma tellimused 
platvormil üle



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

Parimaks lahenduseks kasutage ära ALCS-i 

paindlikkust ja võtke efektiivsemaks sõiduki 

transpordilogistika haldamiseks kasutusele 

mõlemad lahendused.


