פיצ'רים מרכזיים במערכת אסקומי
ארכיון מסמכים דיגיטלי
בסיוםפעולתהמשלוחללקוח ,מערכת ASCOMYמאפשרתלנהגלצלםולשמורכקובץ  pdfאת
התעודהשנמסרהללקוחושמירתהבארכיוןדיגיטליבענן .בעתהצורךתוכלולאתראתהתעודה
בקלותולשלוחהעתקללקוח.

בקרת העמסה
מערכת A SCOMYמאפשרת לכם לדעת כי כל מה שתוכנן להפצה
אכן הועמס על רכב השילוח ולא נשכח על רצפת המחסן .בנוסף
מוודא המערכת ,בזמן ליקוט המשלוחים להפצה ,כי הסחורה
הנכונה הועמסה לרכב המתאים.

תקשורת מול לקוח הקצה עד הקילומטר האחרון
ללקוחות חשוב לדעת.
עם פתיחת יום העבודה על ידי הנהג ,מקבל הלקוח
הסופי הודעת  SMSובה פרטי המשלוח ,שעת ההגעה
המשוערת וכן קישור לעמוד מעקב אחר המשלוח בזמן
אמת .
בעמוד זה מרוכזים נתוני המשלוח וסטטוס מעקב אחר
ההפצה בזמן אמת – עד רגע המסירה.

הוספת נקודות לאיסוף משלוח בזמן אמת
גמישות בתנועה .מערכת A SCOMYמאפשרת הוספה של משימות איסוף ושילוח ,כאשר צוות ההפצה
כבר יצא לדרך והתחיל בעבודתו.
במקרה כזה תבצע המערכת אופטימיזציה מחודשת ,ותעביר לאיש השילוח הרלוונטי את המשימות
בזמן אמת .דרך יעילה לניצול מרבי של צי השילוח המצוי בשטח.

איתור כתובת לקוח
סובליםממאגרנתוניםלאאיכותי? הכתובתהמדויקתשלהלקוחאינהמתוחזקת
במערכת? מהיום מערכת  A SCOMYמאפשרת לנהגלנקוראתהנ.צ .המדויקשלהלקוח
ושמירתהנתוניםבמערכתהתכנון.

קובץ אקסל וקדימה!
מערכת  ASCOMYמפשטת את תכנון ההפצה שלך ומבטלת את הצורך באינטגרציה עם מערכות ארגוניות.
כל שעליך לעשות הוא להזין את פרטי המסירה ו/או איסוף עבור יום ההפצה לקובץ  Excelולהעלות אותו לענן
בלחיצת כפתור .מכאן אתה מוזמן לייעל נתיבים ,להקצות נהגים ולהתחיל יום הפצה יעיל במיוחד.

הפצה פשוטה ויעילה
מערכת  ASCOMYמאפשרת לבקר את הנהג שלך בנקודת המשלוח
להיות קל ויעיל.
ניווט :ניווט לנקודת האספקה עם ה GPS -המוטבע ב GPS -של
 ASCOMYאו יישום הניווט על פי בחירתך.
מעקב :מעקב אחר מצב המסירה בזמן אמת.
דיווח :המערכת מאפשרת לנהג לדווח על משלוחים ,לרשום
החזרות ,לאסוף תשלומים ,לכלול הערות של לקוחות ועוד.
תיעוד :הנהג יכול לצלם תמונה ולהעלות אותה לארכיון הענן של
 .ASCOMYזה כולל תמונות של ניירת חתומה ,מוצרים ,מיקום
משלוח ועוד.
ניטור :כל המידע על ביקור הנהג גלוי בזמן אמת בלוח המחוונים
של המערכת.

בקרת מסירה
מערכת  A SCOMYחוסכת טעויות במסירת הסחורה ללקוח .
בקרת המסירה פותרת מצבים בהם סחורה של לקוח נמסרת בטעות ללקוח.
בנוסף מוודא המערכת כי הסחורה נמסרה במלואה ללקוח ,ולא נשכחה ברכב השילוח.

איתות לנהג בקרבת נקודת המסירה
בהתקרבו לנקודת המסירה מקבל הנהג איתות (במסר קופץ) .על הנהג רק לאשר כי הוא מעוניין
להתחיל את הביקור אצל הלקוח .איתות זה מקל על הנהג ומאפשר תפעול קל יותר של האפליקציה.
תיעוד זמנים אמיתי בביקור אצל לקוח עוזר לארגון להבין כמה זמן נכח הנהג בנקודת המסירה.
 ASCOMYהינה מערכת לומדת ,וכך היא תדע לתכנן את האופטימיזציה העתידית על פי זמני האמת
הנדרשים להפצה אצל כל לקוח ולקוח.

מערכת אופטימיזציה בענן
לשילוח והפצה מתקדמים

מוטי 054-6620581 | 09-8855757 :

