
Vă rugăm ca, începând din …, să începeți să furnizați vizibilitate în timp real (RTV) pentru 

toate expedierile noastre, dat fiind că am hotărât să alegem soluția oferită de Sixfold by 

Transporeon. În continuare veți primi toate informațiile necesare pentru ca această tranziție să 

fie cât mai ușoară posibil. 

  

De ce este importantă vizibilitatea? 

Există multe motive excelente din care vizibilitatea în timp real beneficiază ambele părți: 

cooperarea ne ajută să putem prelua controlul asupra transporturilor, să putem comunica și 

colabora mai bine, să gestionăm mai eficient, să câștigăm noi afaceri și să putem reduce 

costurile. Dumneavoastră nu va mai trebui să ghiciți locul expedierii și orele de sosire și veți 

putea oferi informații complete atât organizației noastre, cât și celorlalți clienți și destinatari ai 

mărfurilor transportate. Puteți înlocui procesele care necesită mult timp și utilizarea 

insuficientă a activelor, permițând în același timp gestionarea proactivă a transportului. De 

asemenea, puteți să acumulați informații utile despre propriile KPI și performanța 

subcontractanților. 

  

Conectare rapidă și simplă 

Pentru a putea începe să folosiți vizibilitatea în timp real trebuie să parcurgeți trei pași sau 

chiar mai puțin. În primul rând, trebuie să vă înregistrați pe platforma Transporeon, să faceți 

clic pe căsuța Sixfold și să începeți integrarea. În al doilea rând, trebuie să furnizați informații 

despre vehicul pentru fiecare expediere. Și, în cele din urmă, trebuie să completați fluxurile de 

lucru ale vizibilității, astfel încât să vă asigurați că toate camioanele dvs. permit monitorizarea 

vizibilității.  

În funcție de structura organizației dvs., puteți alege dintre diverse căi simple de a vă integra 

în Sixfold: 

·   Dacă sunteți proprietarul unui activ, cea mai bună posibilitate este să vă conectați 

sistemul S. Găsiți toate informațiile de care aveți nevoie aici. 

·   Dacă folosiți atât propria dvs. flotă, cât și subtransportatori, puteți găsi o explicație 

despre cum să vă invitați suboperatorii  aici. 

·   Dacă doriți să faceți schimb de date prin intermediul unei interfețe sau să automatizați 

procesul de alocare, puteți găsi toate informațiile necesare.  aici. 

  

Așteptările noastre și termenii limită 

Am decis să implementăm RTV în operațiunile noastre pentru a obține o vizibilitate totală a 

operațiunilor noastre. Acest lucru este posibil grație colaborării noastre și a dorinței 

dumneavoastră de a participa împreună la acest proiect. 

Pentru a putea monitoriza desfășurarea proiectului RTV am stabilit KPI-uri. Acestea sunt: 

·   Alocarea unui procent de x% după x săptămâni 

·   Calitatea GPS a ping/x minute 

·   Indice de vizibilitate de x% sau mai mare 

Acești KPI vor fi monitorizați periodic, iar dumneavoastră veți primi rapoarte 

săptămânale/lunare despre progresul pe care-l facem împreună. 

  

 

Toate informațiile importante dintr-o privire  

Puteți găsi toate informațiile de care aveți nevoie în pachetul de comunicări care v-a fost 

transmis. Puteți găsi toate informațiile  importante referitoare la Sixfold și RTV aici. 

Așteptăm să ne bucurăm împreună de beneficiile 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/erp-interfaces
https://www.transporeon.com/en/products/Sixfold

