
NOW

Ο καθημερινός σχεδιασμός των δρομολογίων σε μια
επιχείρηση είναι μια διαδικασία που απαιτεί αρκετό χρόνο,

προσπάθεια και έμπειρους συνεργάτες. Ένας ελλιπής ή μη
αποτελεσματικός σχεδιασμός έχει ως αποτέλεσμα χαμένες
ανθρωποώρες, εργαζόμενους που δεν αξιοποιούν στο
μέγιστο το δυναμικό τους και δυσαρεστημένους πελάτες.

Μπορείτε να φανταστείτε τι θα άλλαζε στην καθημερινή
λειτουργία της εταιρίας σας αν οι παραγγελίες ή οι υπηρεσίες
που πρέπει να παραδώσετε μοιράζονταν αυτόματα στους
συνεργάτες σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο;

Αυτόματος    σχεδιασμός    δρομολογίων.
Ο σχεδιασμός γίνεται με κανόνες όπως χρονικές
δεσμεύσεις, χωρητικότητες, προτεραιότητες κ.ο.κ.
Εύκολες αλλαγές και προσθήκες στάσεων σε
δρομολόγια.

Το πρόβλημα

Γιατί  να  επιλέξετε  Route  Me
 

Η λύση

Το Route Me είναι ένα καινοτόμο λογισμικό που λειτουργεί σε
cloud based μοντέλο και σχεδιάστηκε για να βοηθήσει την
επιχείρηση να λύσει το καθημερινό χάος των παραδόσεων, να
μειώσει το κόστος σε ανθρώπινους πόρους και καύσιμα.

Ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες της
επιχείρησης να λαμβάνουν νέες, βελτιωμένες και πιο
αξιόπιστες υπηρεσίες επομένως δημιουργεί τις προϋποθέσεις
για περισσότερο ευχαριστημένους και πιστούς πελάτες.

Τα βήματα

O σχεδιασμός των δρομολογίων περιλαμβάνει
4 απλά βήματα:

 

       Συλλογή    των     τάσεων     &      απεικόνιση    σε     Χάρτη.
Αυτόματη εισαγωγή από το ERP, με upload
αρχείου ή με ένα copy - paste.

Κοινοποίηση    στις    κινητές    συσκευές.
Οι συνεργάτες σας (οδηγοί, τεχνικοί, πωλητές)
λαμβάνουν αυτόματα τα δρομολόγια τους στις
κινητές τους συσκευές και όλες τις σχετικές
πληροφορίες.

Εκτέλεση    και    παρακολούθηση    live.
Δείτε σε πραγματικό χρόνο την εκτέλεση των
δρομολογίων, ταυτόχρονη αυτόματη ενημέρωση
πελατών. Έγκαιρη πρόγνωση προβλημάτων
καθυστερήσεων.



Key Features

Εισαγωγή σημείων  εξυπηρέτησης
και δρομολόγηση των οδηγών και
τεχνικών ,βάσει κριτηρίων.

Cloud Based

Η εφαρμογή λειτουργεί σε Cloud
μοντέλο και δεν απαιτεί εγκατάσταση
και καμιά επένδυση σε λογισμικό ή
άλλες υποδομές.

 

Route Planning
 

Δείτε  τα  δρομολόγια    πάνω    στον   χάρτη,
προβλέψτε  χρόνους  και κάντε  εύκολα 
 αλλαγές.  Μεταφέρετε  μια  στάση  από  ένα
δρομολόγιο  σε  ένα  άλλο. Ενσωματώστε  
 εργασίες   της τελευταίας   στιγμής.

Route ModificationMobile ΑΡΡ
 

Native εφαρμογή για Android & iPad.
Ενημέρωση των συνεργατών σας για τα
δρομολόγια που πρέπει να εκτελέσουν. 
Ανταλλαγή μηνυμάτων,συλλο-
γη  χρημάτων λήψη φωτογραφιών.

Visualization

Απεικόνιση σε χάρτες όλων των
διευθύνσεων των πελατών σας με
κριτήρια καθώς και των στάσεων
και πολλαπλών δρομολογίων.

Live Tracking

Δείτε σε πραγματικό χρόνο που είναι οι
συνεργάτες σας και την εξέλιξη όλων
των δρομολογίων. Εργασίες που έχουν
ολοκληρωθεί και άλλες οι οποίες  έχουν
καθυστερήσεις.

Messaging

Ενημέρωση των πελατών σας με
email ή SMS λίγο πριν την
επικείμενη άφιξη ενός οδηγού
που θα παραδώσει εμπορεύματα
ή ενός τεχνικού.

 

Ενσωμάτωση παραγγελιών από το ERP
ή άλλη εφαρμογή. Αυτοματοποιημένες
διαδικασίες,  αντίστροφη  ενημέρωση
του ERP.

 

ΑΡΙ integration Analytics

Παραγωγή αναφορών από τα
δεδομένα δρομολογήσεων. Δείκτες
παραγωγικότητας εταιρίας, μέσοι
χρόνοι, διανυθείσες αποστάσεις κ.α
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