
Od … žádáme vás, abyste začali poskytovat Real Time Visibility pro všechny naše zásilky, 

protože jsme se rozhodli využít řešení poskytované Sixfoldem společnosti Transporeon. 

Následně obdržíte všechny potřebné informace, které poslouží k tomu, aby byl tento přechod 

co nejjednodušší. 

  

Proč je důležitá viditelnost? 

Existuje mnoho velkých důvodů, proč budeme mít jak my tak i vy užitek z Real Time 

Visibility – v rámci naší spolupráce můžeme převzít kontrolu nad zásilkami, lépe 

komunikovat a spolupracovat, efektivněji řídit, získávat nové zakázky a snižovat náklady. 

Vyloučíte dohady o poloze zásilky a době, kdy dorazí a všichni – jak moje organizace, tak i 

ostatní vaši zákazníci a příjemce zboží – budou plně informováni. Můžete vyloučit časově 

náročné procesy a špatné využití aktiv a zároveň umožnit proaktivní řízení dopravy. Můžete 

také získávat užitečné informace o svých vlastních KPI a výkonu subdodavatelů. 

  

Rychlé a snadné připojení 

Pro využití Real Time Visibility existují tři nebo i méně kroků. Pro získání viditelnosti se 

nejprve zaregistrujte na platformě Transporeon, klikněte na tlačítko Sixfold a zahajte 

registraci. Za druhé poskytněte pro každou zásilku informace o vozidle. A za třetí musíte 

doplnit pracovní postupy pro zavedení viditelnosti, abyste zajistili, že vaše nákladní vozidla 

umožní sledování.  

V závislosti na tom, jak je vaše organizace nastavena, existuje několik jednoduchých způsobů, 

jak se do Sixfoldu přihlásit: 

·   Pokud jste vlastníkem aktiv, nejlepší možností je připojit váš FMS systém. Více 

informací naleznete zde. 

·   Pokud používáte svou vlastní flotilu a také subdopravce, vysvětlení, jak pozvat své 

subdopravce naleznete zde. 

·   Pokud byste chtěli vyměňovat data pomocí rozhraní anebo automatizovat proces 

přiřazování veškeré informace naleznete zde. 

  

Naše očekávání a termíny 

Rozhodli jsme se implementovat RTV do našich provozů, abychom získali jejich plnou 

viditelnost. To lze uskutečnit jen díky vaší spolupráci a ochotě podílet se na tomto projektu 

společně. 

Nastavili jsme KPI pro sledování průběhu projektu RTV. Jedná se o: 

·   Alokační kvótu x% po x týdnech 

·   GPS kvalitu ping/x minut 

·   Index viditelnosti x% nebo vyšší 

Tyto KPI budou pravidelně monitorovány a budete dostávat týdenní/měsíční zprávy o našem 

společném pokroku. 

  

 

Všechny důležité informace pohromadě  

Všechny potřebné informace naleznete v komunikačním balíčku, který vám byl poskytnut. 

Všechny důležité informace týkající se Sixfoldu a RTV najdete zde. 

Těšíme se, že se s vámi podělíme o výhody RTV! 

 
 

https://sixfold.com/files/Carrier%20onboarding_all-in-one%20guide_EN.pdf
https://intercom.help/sixfold/en/articles/4885911-providing-real-time-visibility-via-your-subcarriers
https://www.transporeon.com/en/products/carrier-interfaces
https://www.transporeon.com/en/products/Sixfold

