
Yksi
alusta,
kaksi
ratkaisua
Kaikki kuljetustarpeesi yhdessä paikassa.



ALCS-verkon yleiskatsaus

• Teemme yhteistyötä yli 1100 liikenteenharjoittajan 
kanssa ja tuemme 21 kieltä ALCS:n käyttäjille

• Tarjoamme pääsyn yli 10000 kuorma-autoon ja lähes 
12000 kuljettajaan

• Vuosittainen kapasiteettimme ajoneuvojen 
toimituksissa on yli 15 miljoonaa yksikköä

• Meillä on yhteydet 15 miljoonaan seurantalaitteeseen 
eri puolilla maailmaa

• ALCS Marketplace – markkinapaikalla on päivittäin 
saatavilla yli 1000 tarjousta

• Tarjoamme kuljetuspalveluja 35 Euroopan maassa

Yritykset Päivittäin kirjautuneet 
liikenteenharjoittajat Lähettäjät Kuorma-autot Kuljettajat Käyttäjien 

istunnot
Integroidut GPS-
palveluntarjoajat GSM-sovellus ALCS-tuen 

kielet

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

*updated after Covid19 impact



Kaikki kuljetustarpeesi 
yhdessä paikassa

ALCS on kaikenkattava alusta 

ajoneuvologistiikkaan, joka antaa sinulle 

joustavuuden ja kontrollin autotoimitustesi 

hallinnassa. Voit valita kahdesta ratkaisusta 

toisen riippuen siitä, haluatko hallita 

kuljetusprosessin osia itse vaiko antaa 

järjestelmän tehdä raskaan työn puolestasi. 

Tutustu tärkeimpiin eroihin Yksi Askel Tilauksesta 

Toimitukseen- ja Digitaalinen 

Jälleenmyyntihuone-ratkaisujen välillä. 

IhmisetTeknologia

StrategiaKanavat

ALCS Digital
Ekosysteemi

Järjestelmien yhdistyminen

Prosessien yhdistäminen



Siirry osoitteeseen 
https://alcs.eu/alcs
/auth/register ja 
aloita yrityksen 
rekisteröinti

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


Täytä tiedot 
myymälöistäsi, 
varastoistasi ja 
yksinkertaista 
päivittäistä 
tietojen syöttöä



Tee tilaukset tai pyynnöt ja seuraa 
toimituksia yhdessä paikassa



Ratkaisu yksi

Käytä ALCS:ää yhden napsautuksen kuljetusratkaisuna. ALCS on 

Ihanteellinen kansainvälisiin, kansallisiin ja viimeisen etapin toimituksiin. 

Se keskittyy työnkulun optimointiin, CO2-päästöjen vähentämiseen ja 

kuormaautojen hyötykäytön lisäämiseen. Sinun tarvitsee ainoastaan 

luoda tilaus ALCS:ssä ja valita toimitusehdot. Tulet saamaan hinnan 

kuljetuksesta, seuraavaksi varmistat tilauksen napsauttamalla vahvista. 

Kun tilaus on lähetetty, ALCS hoitaa loput. Ratkaisut on luotu 

jälleenmyyjille, riippumattomille jälleenmyyjille ja maahantuojille, ja ne 

auttavat optimoimaan, virtaviivaistamaan ja vähentämään 

hallintokuluja. Kaikki toiminnot perustuvat reaaliaikaisiin tietoihin ja 

ALCS tarjoaa täyden näkyvyyden kuljetusten yksityiskohdista. .



Yksi askel Tilauksesta Toimitukseen

Kuinka se toimii? Carica l’ordine di trasporto su ALCS e dopo averlo 
inviato, Fracht gestisce tutti i processi aziendali chiave.

Mitä voit saada? • Stima del prezzo calcolata dal sistema ALCS
• Una risposta immediata
• Due sole offerte: a seconda dei termini di consegna 

(consegna espressa o normale)
• Spedizione garantita da Fracht

Verkostomme laajuus Fracht-paneeli (1 100 autonkuljetusyritystä, 9 500 
kuorma-autoa, 11,00 kuljettajaa, 1050  lähettäjää) 

Taloudellinen puoli Vuokratakuu vaaditaan tilauksen peruuttamisen varalta

Laskutus  Jälleenmyyjät saavat laskun suoraan Franchilta ALCS:n 
kautta

Mitkä ovat palvelun 
hyödyt?

• Lyhyet toimitusajat
• Kestävä ratkaisu
• Täysi läpinäkyvyys (mukaan lukien arvioitu 

saapumisaika)
• Kustannus- ja prosessitehokkuus
• Pienemmät hallintakustannukset

Ehdotus Fracht hallinnoi liiketoimintaprosesseja ja hallintoa 
-keskitetty ratkaisu



Luo tilaus > valitse toimitusehdot > 
vastaanota arvioitu hinta > tee tilaus



Seuraa kuljetusprosesseja 
tilauksesta toimitukseen

(arvioitu toimitusaika, reklamaatiot, KPI, sähköinen 
toimitustodistus jne.)



Seuraa ajoneuvoja 
tilauksesta toimitukseen asti

(arvioitu toimitusaika, tila, KPI jne.)



Helppo kommunikoida kuljettajien 
kanssa tarvittaessa, vaikka et 
osaisikaan heidän kieltään



Jaa linkki saapumisajan 
ja muiden tietojen 
kanssa auton ostajille 
kuljetuksen seurantaa 
varten



Seuraa onnettomuuksia 
ja käsittele vahingot



Seuraa liiketoimintaa 
reaaliajassa



Vastaanota e-lasku ja 
maksa palvelut 
muutamalla klikkauksella



Ratkaisu kaksi 
Digitaalinen 
Jälleenmyyjähuone

Käytä ALCS:ää puoliautomaattisena kuljetusratkaisuna. 

Ihanteellinen viimeiseen toimituskohteeseen meneville 

toimituksille - pääasiassa toimituksiin kaupunkien sisällä tai 

lähikaupunkien välillä. 

Liiketoimintaprosessien puoliautomaattisen halinnan avulla, 

asiakas vastaa liiketoiminnan prosesseista. 

Kutsu nykyiset toimijasi liittymään ALCS:ään ja hallitse kaikkia 

kuljetuksiasi yhdessä paikassa. Vastaanota tarjouksia 

pyyntöjesi perusteella, jolloin voit valita joustavasti 

kuljetustarpeisiisi parhaiten sopivat kuljetusyritykset. 

Kaikki toiminnot perustuvat ajantasaisiin tietoihin ja ALCS 

tarjoaa täydet yksityiskohdat kuljetustiedoista.  



Digitaalinen Jälleenmyyjähuone

Kuinka se toimii? • Lataa kuljetuspyyntö ALCS:ään. Jälleenmyyjät voivat kutsua omat 
toimijansa ALCS:ään, jonka jälkeen nämä ovat kaikkien 
jälleenmyyjien käytettävissä.

• Jälleenmyyjät ovat aktiivisia osallistujia liiketoimintaprosessissa, ja 
heillä on oikeus lähettää pyyntöjä, vastaanottaa tarjouksia, 
neuvotella, hyväksyä tai hylätä tarjouksia ja olla yhteydessä 
toimijoiden kanssa. 

Mitä on tarjolla? • Toimijat tarjoavat hinnat ALCS valuutanvaihdossa
•  Aikataulut riippuvat operaattorin vastauksista
• Useita tarjouksia saatavilla
• Jälleenmyyjä valitsee tarjouksen

Taloudellinen 
puoli

• Jatkuva kuukausitilaus
• Yhden kuukauden kokeilujakso saatavilla ilmaiseksi

Laskutus • Kuljettajat ja/tai Fracht toimijana laskuttavat jälleenmyyjät ja 
jälleenmyyntiryhmät

• Kuljettajille maksetaan etukäteen sovitussa aikataulussa

Mitä hyötyä siitä 
on?

• Tempi di consegna brevi 
• Una soluzione sostenibile 
• Piena trasparenza (compreso l’orario di arrivo previsto)
• Efficienza dei costi e dei processi 
• Maggiore concorrenza tra i corrieri
• Costi di amministrazione ridotti 
• Miglior prezzo per consegne brevi 
• Processi aziendali digitalizzati 
• Una rete logistica condivisa

Ehdotus Jälleenmyyjä hoitaa operaatiot kuljettajan kanssa ALCS:n avulla, 
puoliautomaattisessa prosessissa - hajautettu ratkaisu



Luo tilaus > valitse toimitusehdot > lähetä 
pyyntö markkinapaikalle



Lisää liikennoitsijöiden / 
yhteistykumppaneidesi 
sähköpostit.

• Kutsu heidät ja kommunikoi digitaalisesti

• Yhteinen liikennöitsijöiden verkosto on 
kaikkien jälleenmyyjien etu.



Asetetut pyynnöt 
näkyvät ALCS 
Exchange-palvelussa



Asetetut pyynnöt 
lähetetään 
sähköpostitse



Kuormauspyynnön tila



Neuvottele 
kaikkien 
liikennöitsijöiden 
kanssa 
samanaikaisesti



Tarkastele ja hyväksy 
tarjoukset



Luodut tilaukset 
lähetetään 
sähköpostitse



Tarkastele tilauksiasi 
alustalla



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

Parhaan ratkaisun saamiseksi hyödynnä ALCS:n 

joustavuutta ja käytä molempia vaihtoehtoja 

hallitaksesi tehokkaasti ajoneuvojen 

kuljetuslogistiikkaa. 


