Sukces na wszystkich szczeblach
Rozmowa z przedstawicielami firmy Transkap International Sp. z o.o.
Chcąc być atrakcyjnym na rynku usług transportowych należy zapewniać
klientom standard usług opartych na nowoczesnej flocie oraz precyzyjnej
informacji zwrotnej dotyczącej przewożonego ładunku. Dzięki zastosowaniu
najnowszych rozwiązań telematycznych dostarczanych przez Astrata
Europe dla firmy Transkap International, spółka zyskała szerokie spektrum
informacji w ramach własnej floty. Jedną z kluczowych form rozwoju jest
inwestycja w nowoczesną flotę opartą na pojazdach marki Iveco oraz
Mercedes Benz, dzięki którym wdrożony system telematyczny dostarcza
jeszcze bardziej rzeczywiste dane.
Firma Transkap International wyróżnia się indywidualnymi rozwiązaniami
dla klientów, z myślą o ich potrzebach w łańcuchu dostaw. Wiodącą
specjalizacją firmy jest obsługa branży eventowej oraz transport
wysokospecjalistycznych towarów niebezpiecznych.

Przegląd:
50 pojazdów
Transport ADR
Obsługa branży eventowej

„Nasza firma dba szczególnie o specjalistyczne szkolenie pracowników na
wszystkich szczeblach, a tym samym zapewnienie zespołów odpowiednio
przygotowanych do obsługi każdego etapu transportu. Dla mnie jako
Prezesa Zarządu jest to szczególnie ważny element w procesie rozwoju
firmy” - podkreśla Krzysztof Pokrywka.

Kluczowe:
Otwartość systemu
Łatwość integracji
Czas Pracy Kierowcy
Workflow i Komunikacja

„Intuicyjność obsługi platformy FleetVisor® sprawia,
że praca staje się bardziej efektywna. Dla przykładu,
bezpośredni, łatwy dostęp do informacji takich, jak dobowy
czas pracy kierowcy, umożliwia nam skuteczniejsze bieżące
zarządzanie zależnością między czasem pracy kierowcy
a trasą zaplanowaną przez spedytora.“,
Paweł Pokrywka, kierownik spedycji i transportu międzynarodowego
w Transkap International Sp. z o.o.

Zintegrowana platforma
„Będąc w posiadaniu dwóch marek aut w naszej flocie, zależało nam
na jednolitym systemie, który pozwala łączyć wszystkie dane z pojazdów
w jednym miejscu. Astrata przedstawiła w tym zakresie rozwiązanie FleetVisor
– platformę, która idealnie wpasowuje się w przedstawiane wymagania.
Kolejnym ważnym aspektem wyboru rozwiązań od Astraty była integracja
środowisk roboczych i wykorzystanie zgromadzonych danych wraz z aktywnym
wdrożeniem rozwiązania „workflow”. W myśl łączenia danych z różnorodnych
pojazdów w ramach jednego rozwiązania do zarządzania transportem, istotną
wartością była dla nas możliwość integracji rozwiązań Astraty z systemem
TMS od zewnętrznego dostawcy. Wsparcie w zapewnieniu tej właśnie integracji
oraz jej realizacja są dla nas kluczowe. Integracja ta przebiega w naszej firmie
etapami ze względu na złożoność wymaganych informacji.” – mówi Adrian
Teszner, Specjalista ds. rozwoju technologicznego w Transkap International.
„Dotychczas, zakończyliśmy integrację systemów Astraty z oprogramowaniem
zewnętrznym w naszym biurze w zakresie pozycjonowania i pobierania danych
dostarczanych autonomicznie z urządzeń telematycznych. Dzięki temu,
w znacznym stopniu skrócił się proces przekazywania informacji dotyczących
etapu realizacji transportu do naszych klientów. Kolejnym etapem wdrażanym
aktualnie w naszej firmie jest uzyskiwanie informacji od kierowców za pomocą
funkcji „workflow”. Pozwoli to na scentralizowanie informacji spływających od
kierowcy do systemu TMS i ich precyzyjne przekazanie konkretnej komórce
organizacyjnej, której dotyczy sprawa.” – dodaje.
W stronę sukcesu
We wcześniejszych latach firma Transkap International bazowała na
rozwiązaniach telematycznych od różnych dostawców. Decydując
się na współpracę z firmą Astrata firma Transkap zyskała to, co
kluczowe dla osiągnięcia sukcesu – kompletny system telematyczny,
dopasowanych do jej własnych potrzeb i w pełni zintegrowany
z codziennymi procesami operacyjnymi. Już od wczesnych tygodni po
wdrożeniu rozwiązania od Astraty, zauważalne były różnice w podejściu do
zarządzania wszystkimi zasobami firmy oraz planowania pracy kierowców.
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„Na obecnym etapie możemy już śmiało mówić o
znaczącej poprawie efektywności pracy kierowców oraz
spedytorów, będącej wynikiem odpowiedniego rozwoju
naszych wewnętrznych procesów z wykorzystaniem
możliwości, które przyniosły ze sobą rozwiązania od
Astraty.“
Krzysztof Pokrywka,

Prezes Zarządu Transkap International sp. z o.o.
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