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Jak często zmagasz się z problemem płynnego zarządzania poszczególnymi 
zadaniami  w ramach różnych zleceń transportowych? Zdajemy sobie sprawę ile 
kłopotu sprawia uszeregowanie poszczególnych zleceń i zadań w logiczny ciąg 
działania. Czy chcesz korzystać z jednego rozwiązania, które pozwala na połączenie 
wszystkich elementów w logiczną całość? Mission Planner to automoniczna aplikacja 
do zarządzania przepływem pracy (workflow), która pozwala uporządkować strukturę 
działania. Rozwiązanie Mission Planner zapewnia dostęp do właściwych informacji, 
zorganizowanych w ściśle określonym formacie i kolejności. 

Korzyści dla Twojej firmy:

• Niezależność od zainstalowanych urządzeń i oprogramowania biurowego:  

Mission Planner to autonomiczna aplikacja integrująca i przetwarzająca dane

• Pełne dostosowanie logicznego ciągu wszystkich zadań (workflow) do Twoich  

indywidualnych potrzeb i zdefiniowanych procesów

• Sprawniejsze przetwarzanie danych, dzięki inteligentnym algorytmom aplikacji 

(kolejne formularze realizacji zleceń następują zależnie od danych wprowadzo-

nych do aplikacji przez użytkownika, według reguł określonych w Twoim procesie)

• Możliwość załączenia plików w różnym formacie przy dwukierunkowej komunikacji



realizacji zadań, prowadząc go przez cały proces w ramach 
zdefi niowanego aktywnego zlecenia i przypisanych zadań. 

Jak to działa?
Każde zlecenie w aplikacji składa się z następujących po 
sobie formularzy zadań i pytań kontrolnych. Kolejność ich 
nastpowania zależna jest od zdefi niowanych przez klienta 
zasad i procesów.  Logiczny porządek zdefi niowany w 
aplikacji porządkuje poszczególne zadania do wykonania 
wchodzące w skład poszczególnych zleceń. 

Kierowca postępuje zgodnie z instrukcjami zawartymi 
w kolejnych formularzach zaplanowanych zadań, 
wprowadzając dane do aplikacji, gdy to konieczne. Kolejne 
pytania i etapy zadań wyświetlane są zależnie od informacji  
i statusów podanych przez kierowcę. Dzięki czytelnym 
ikonom kierowca może w mgnieniu oka zidentyfi kować 
postęp realizowanych zadań. Natychmiast widzi on, jakie 
kolejne kroki musi podjąć w ramach danego zlecenia. 

Sprawniejsze zarządzanie przepływem pracy (workfl ow) 
oraz czytelny przegląd procesów w konfi gurowalnej 
formie przekłada się na lepszej jakości raporty. Co więcej, 
z moziwością ustawienia indywidualnych powiadomień i 
alarmów, Twoja uwaga pozostaje skupiona na rzeczach 
naprawdę istotnych - gdy coś nie idzie zgodnie z planem.

Mission Planner: Po prostu działa dla Ciebie! 

Niezależna aplikacja mobilna 
Decydując się na Mission Planner wybierasz agnostyczne 
rozwiązanie. Wszystko czego Twój kierowca potrzebuje, 
aby korzystać z aplikacji, to urządzanie z systemem 
operacyjnym Android. Ponadto, aplikacja działa niezależnie 
od wszelkich komputerów pokładowych instalowanych w 
pojazdach. Mission Planner zintegrowany jest bezpośrednio 
z Twoim oprogramowaniem biurowym oraz aplikacjami 
nawigacyjnymi. Dzięki temu niezwłocznie gromadzi 
wszystkie potrzebne dane (także z zewnętrznych rozwiązań) 
oraz przesyłane pliki (w różnych formatach). Otrzymujesz 
jeden czytelny przegląd postępu wszystkich zadań i zleceń.

Pełna adaptacja do Twoich procesów 
Twoja struktura pracy jest najlepszym rozwiązaniem dla Twojej 
fi rmy. My dopasowujemy logikę aplikacji Mission Planner tak, 
aby w pełni odzwierciedlała procesy obowiązujące w Twojej 
fi rmie. Workfl ow, obejmujący płynność działań i realizacji 
zleceń, pozostaje łatwy do zmodyfi kowania i zdalnej 
aktualizacji. Nie musisz dopasowywać operacji do naszych 
standardów - to my przekształcamy nasze rozwiązania tak, 
aby dopasować je do Twoich potrzeb. To Ty decydujesz o 
tym, jakie informacje chcesz gromadzić, w jakiej kolejności 
mają być uzupełniane oraz jakie zależności występują 
między poszczególnymi krokami podczas realizacji zleceń.
 
Wszystko czego oczekujesz - w przejrzystej formie 
Mission Planner nadzoruje właściwą realizację zadań 
w określony sposób. Dzięki kontekstowemu podejściu, 
aplikacja eliminuje nadmiar skomplikowanych informacji.  
Mission Planner towarzyszy kierowcy na kadym etapie 

Mission Planner odzwierciedla Twoje 
procesy operacyjne (workfl ow). 

Ty wiesz najlepiej, jaka struktura procesów 
sprawdza się najlepiej w Twojej fi rmie. 
Dlatego nasza aplikacja dopasowana jest 
do Twoich potrzeb i struktury operacyjnej.

www.astrata.eu  |  +48 22 307 04 85  |  sales@astrata.eu  |  High Tech Campus 32, 5656 AE Eindhoven, Holandia

Copyright © 2018 Astrata Europe BV. Wszelkie prawa zastrzeżone. 


