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Real Time Visibility
van
Als verlader wordt u geconfronteerd met een groeiend aantal eisen
van klanten, met name voor een betere visibiliteit en het volgen
van de zending. Uw klanten willen een real-time monitoring van
de leveringen en een betere orderverwerking en -tracering met
statusupdates. Eén van uw grootste uitdagingen is het digitaliseren
van de last mile in de supply chain. Om u te helpen dit alles aan te
pakken, zijn we een samenwerkingsverband aangegaan met Sixfold
om u een uitgebreide realtime visibility-oplossing aan te bieden.

Uitdagingen:
» Inefficiënte en dure tracking:
U moet verzendgegevens verzamelen en dit gaat vaak
moeizaam; U telefoneert ter controle en doet manuele
aanvragen voor statusupdates

» Beperkte voorspelbaarheid:
Zonder real-time visibility van de voertuigen, moet u
vertrouwen op giswerk en een statische planning van
laden/lossen en aansluitende ladingen

» Onvoldoende overzicht en supervisie:
U en uw klanten hebben vaak geen inzicht in de status
van de levering totdat de goederen effectief aankomen
op hun bestemming

» Lage en afwijkende gegevenskwaliteit:
Vervoerders geven verschillende hoeveelheden
informatie, sommige van suboptimale kwaliteit,
waardoor het moeilijk is om de prestaties bij te houden
en te vergelijken

» Geen proactief uitzonderingmanagement:
U kan niet proactief problemen oplossen, dit kan enkel
wanneer u real-time informatie hebt over problemen
en vertragingen

Features:
REAL-TIME GPS
Live tracking en weergave van het voertuig met
geopositie op een kaart voor end-to-end overzicht van
de status en voortgang
AUTOMATISCHE STATUSMELDINGEN
Real-time status updates worden weergegeven en
doorgestuurd per e-mail en tekstbericht, dit helpt
voor proactieve respons en een snelle oplossing van
conflicten
ETA BEREKENING
Constante berekening van de geschatte aankomsttijd
(ETA), hierbij wordt rekening gehouden met zaken
zoals verkeer, weer, pauze van de chauffeur

CONFIGUREERBARE WAARSCHUWINGEN
Waarschuwingen en notificaties over voorspelde
vertragingen kunnen verzonden worden naar
verschillende partijen aan de hand van specifieke
mailinglijsten
BEVESTIGING VAN DE LEVERING
Directe notificatie na een succesvolle levering
verbetert de processen van zowel de verlader als de
vervoerder en verhoogt de klantentevredenheid
AUTOMATISCHE VERZAMELING VAN GEGEVENS
Automatische, moeiteloze verzameling en overdracht
van gegevens via het telematica of TMS-systeem
vervangt langdurige manuele processen en
vermindert menselijke fouten
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Hoe het werkt:
1. Vervoerders verstrekken
transportgegevens door middel van
hun bestaande telematicasystemen.
Kleinere vervoerders kunnen er de
voorkeur aan geven om gegevens te
verstrekken via mobiele apparaten.
Mogelijkheid voor vervoerders om
gegevens te voorzien via hun TMSsysteem
2. Data wordt automatisch gedeeld
tussen Transporeon en Sixfold
3. Sixfold breidt de gegevens van de
vervoerder uit met extra informatie
over bv. het verkeer of pauze van de
chauffeur

…Sixfold brengt alle
gegevens samen
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» Alle geautoriseerde partijen
ontvangen wereldwijde toegang via de
cloud tot de duidelijk gestructureerde
informatie van Sixfold
» De verlader kan tracking links
verzenden naar geselecteerde
contacten met slechts één muisklik:
goederenontvangers, vervoerders,
collega’s
» Door de schermen die geoptimaliseerd
zijn voor mobiele gebruikers, moeten
er geen apps worden geïnstalleerd

Krijg 24/7 real-time visibility…

Voordelen:
»

Optimaliseer uw supply chain met real-time visibility

»

»

Houd goederenontvangers, vervoerders en collega’s
geïnformeerd

Beheer transporten pro-actief en enkel bij
uitzondering

»

Krijg inzicht in KPI’s en performance van de partners

»

Weet waar ladingen zich bevinden en wanneer deze
aankomen

»

Verbeter alle transportprocessen en het gebruik van
resources

Wilt u meer te weten komen hierover?

Klik hier
www.transporeon.com

