В ПОМОЩ НА
ЛОГИСТИКА И
ДОСТАВКИ
ZiGO е технологично решение за
управление на транспортната дейност
ZiGO позволява автоматизиране на
процесите по планиране, контрол и
управление на автопарк
ZiGO намалява разходите чрез
оптимизиране на маршрути в реално
време, управление на транспортните
ресурси, комуникация между
служителите, съхранение, анализ и
статистика на данни

продукт на

Представяме Ви технологично решение за десктоп или таблет,
с достъп 24/7, което създадохме, за да автоматизира процесите
по планиране, контрол и управление на транспортната дейност
на сектори:

Транспорт, спедиция и
логистика

Дистрибуция

Бизнеси с
автопарк

e Вашето решение за ефективен
контрол и оптимизация на управлението
на транспортните ресурси
Обхват и приложение:
В сектор Транспорт, спедиция и логистика: за куриерски и пощенски услуги,
спедиторски фирми, за наземен транспорт и логистика
В сектор Дистрибуция: дистрибутори; доставчици – вода, храни, поръчки за вкъщи;
доставка на офис консумативи; на техника; за разнос и др.
В сектор Бизнеси с автопарк: при повече офис локации, повече търговски обекти,
мобилни търговски представители и др.

Разработен според
индивидуалните
потребности в сферата
на логистиката,
ZiGO има за цел:

Да посрещне и подпомогне потребностите и
процесите за развитие на предлаганите
услуги във Вашата компания
Интелигентно и надеждно да автоматизира
процесите по планиране, контрол и
управление на транспортната дейност.

ЗВУЧИ ЛИ ВИ ПОЗНАТО?
Вие инвестирате време и средства в логистика и
планиране на маршрути, но те не са
най-оптималните?
Доставките Ви закъсняват или се губят?
Имате негативна обратна връзка от клиенти?
Разходите Ви за гориво не са оптимални, а
напротив - нарастват?
Разпределението на поръчки между шофьори се
превръща в хаос?

НИЕ ИМАМЕ РЕШЕНИЕ!

Използвайки таблет, шофьорите имат информация в
реално време за целият пътен лист с поръчки,
планирания маршрут, изминалия реален маршрут и
текущата позиция.
Още при доставка имат възможност за маркиране на
успешно предаване или възникнали проблеми.

Съдържа следните данни:
Номер на пътния лист - 41
Броя на недоставени поръчки - в случая 4
Броя на всички поръчки - в случая 14
Процент на доставени поръчки - в случая 71%

ползи за Вашия бизнес:
ZiGO надеждно ще автоматизира
процесите по планиране, контрол и
управление на транспортната дейност
на Вашата компания;
ZiGO Ви предлага оптимизация
при управлението на разходите,
директно обвързани с процеса на
транспорт и доставка;
ZiGO ще намали разходите Ви чрез по-нисък разход за гориво,
автоматизиран избор на най-оптимален подход при решаването на
транспортните задачи;
ZiGO ще предложи разпределение на задачите и тяхното бързо
изпълнение, включително ще подобри двупосочната комуникация;
ZiGO Ви позволява автоматизирано планиране на оптимален маршрут;
ZiGO Ви предлага опцията „актуализация на планиран маршрут“, в
реално време;

Използвайки ZiGO, Вие ще осъществявате непрекъснат
ефективен контрол над управлението на транспортните си
ресурси;
ZiGO Ви дава възможност да проследявате текущото
местоположение на шофьорите си в реално време;

ZiGO ползва подробна адресна база на 800 населени места на
територията на България, с над 10 000 жители.

Предимства при управление:
Вие разполагате с информация в реално време
Имате възможност за навигация на шофьори през мобилни
устройства
Разполагате с опция онлайн проследяване
ZiGO e приложим за десктоп и за мобилни устройства
Вие можете да разчитате на индивидуален подход – адаптиране и
разработка, съгласно Вашите конкретни бизнес потребности
Интеграция - с Ваши системи (CRM/ERP);
Вие разполагате с достъп до адресна и геопространствена база
данни за всички населени места в България с над 10 000 души

Получавате автоматизирано планиране на маршрути и:
актуализацията им в реално време, според постъпващите заявки
за обработка
разпределение по шофьори, по най-близко местоположение,
текущи заявки за изпълнение и степен на натовареност
съобразява ограниченията за обем/товар на превозно средство
Управлявате оптимално Вашите транспортни ресурси, товари и
комуникация между служителите
Вие имате възможност за наблюдение и оптимизиране на разходи,
автоматично генериране на справки, статистики, пътни листа и
отчети, съхранение на данни.

Анализ и статистики
Благодарение на
въведените алгоритми, се
изчислява оптимален
маршрут според брой на
пратките, зададените
часове за доставка,
посочени райони на
шофьор, минимален
разход на гориво, пикови
часове за транспортиране
и други допълнителни
параметри.

Характеристики
ZiGO e yеб базирана облачна услуга с достъп 24/7 за
интелигентно решение при планиране, контрол и управление
на транспортна дейност
С автоматизирано планиране на оптимален маршрут, при
зададени критерии:
Брой автомобили/шофьори
Множество от дестинации
Брой и тип товари
Времеви ограничения
Позволява контрол и управление на транспортните ресурси
и статистика на минимум следните параметри:
Изпълнени заявки/посетени адреси;
Изминат път – в километри и визуално представяне (трак)
Разход на гориво и консумативи
Средно-статистически данни по брой доставки/шофьори

Характеристики
Осигурява лесна и адекватна комуникация между
участниците в процеса по планиране, контрол и
управление на транспортната дейност:
Диспечери
Шофьори
Съдържа напълно хармонизирана адресна гео-база данни,
структурирана за целите на различни ERP/CRM системи.
Позволява поддръжката и планирането на данни за:
МПС
Основни документи - договор, фактура, сервизна книжка,
голям талон и малък талон, дата на издаване;
Годишни документи - пътен данък, каско, ГО, винетка,
годишен технически преглед;
Консумативи - гуми, масло, ремъци и други;
Следене на данни във връзка с техническото обслужване на
МПС;
Горивото и хронологията на зареждане;
Външни ресурси - бензиностанции, карти за зареждане,
лимити на зареждане.

За безплатна демонстрация на пълната функционалност на ZiGO,
не се колебайте да се свържете с екипа на Мапекс.

За да доставяте
пратките си
винаги навреме!
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ЦЕНТРАЛЕН ОФИС
1784 София,
ж.к. Младост 1
бул. Андрей Ляпчев №51, ет. 2
бизнес център Евромаркет
тел.: +359 2 917 19 71
e-mail: office@mapex.bg
www.zigo.bg

