
תכנון מסלולים ליום הפצה מושלם



ASCOMY Optimal Knowledge

1. תכנון אופטימלי של מסלולי הפצה     
    באמצעות  מגוון כלים חכמים

2. בקרה מלאה על מערך ההפצה בזמן אמיתי 
REAL TIME SUPERVISION DASHBOARD באמצעות    

ASCOMY הינה מערכת מתקדמת לניהול 

מערך ההפצה ולתכנון מסלולי הפצה יומיים.

עם ASCOMY כל מרכיבי ההפצה מנוהלים 
במערכת אחת, עם 2 יכולות אסטרטגיות:

הכבישים בידיים שלך
והאופטימיזציה בשיאה
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המערכת גמישה לעדכון מסלולים על ידי המנהל 
ולהצגת סימולציות וחלופות אוטומטיות מגוונות 

בהתאם לצורכי ההפצה.

בגמר השיבוץ כל הנתונים לפניך:
עלויות  ניתוח  אופטימלי,  מסלולים  תכנון 
העמסה  פרטי  מסלול,  לכל  או  הפצה  ליום 

ועוד.

מודול השיבוץ של ASCOMY מבצע אופטימיזציה 
של מסלולי ההפצה באופן אוטומטי. 

ומחושבים בעת כל הנתונים מוזנים למערכת 
בניית המסלולים: נתוני משאיות ונהגים,  תאריך 
לשיבוץ, תיאור ופרטי יחידות האספקה, חלונות 
זמן אספקה, נקודות עוגן, מיקום נקודת הפצה, 
תנאי  מגבלות  נסיעה,  ומסלולי  כבישים  נתוני 

דרך, עומסי תנועה ועוד.

אופטימיזציה מרבית
לתכנון מסלולים מושלם
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מספקים כלים  ASCOMY כלי החיווי של
אינטואיטיביים למעקב אחר התקדמות 

המשימות בשטח, ולמתן פתרונות 
בזמן אמיתי.

REALTIME
SUPERVISION DASHBOARD

כלים מתקדמים
לבקרה בזמן אמיתי
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המערכת מופעלת על פי רוב על ידי נהגים אשר 
בכל  מובילים את הסחורות ליעדם, ומטפלת 
התהליך, החל ממשיכת הסחורות מהמחסן ועד 
לחזרת המשאית למחסן לאחר גמר האספקה. 

האפליקציה כוללת מסלול מתוכנן, חיבור 
ל-WAZE, חתימה דיגיטלית, דיווח על מסירת 

המשלוח, איסוף החזרות וגבייה.

אפליקציה לדיווח משלוחים המותקנת על גבי 
סמארטפונים מבוססי אנדרואיד.

המערכת מאפשרת למנהל ההפצה ניהול ומעקב 
אחר משלוח סחורות ממחסן המפיץ או הספק 

אל קהל לקוחותיו.

אפליקציה ידידותית לנהג
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חיסכון ניכר בזמן תכנון יום ההפצה	 
תכנון אופטימלי של מסלולי ההפצה	 
חיסכון ניכר בזמן האספקה	 
שליטה מלאה מתחילת התהליך ועד סופו	 
ניהול מערך ההפצה תוך בקרה מלאה על התקדמות 	 

המשימות ומתן פתרונות בזמן אמיתי
הצגת ביצועי הנהג בזמן אמיתי, עד אישור	 

     מסירה ללקוח

יתרונות מנצחים למנהל ההפצה

תוכנית עבודה מסודרת	 
התראות בזמן אמת	 
פחות זמן כביש לנהג	 
יום נעים וזורם עפ"י המתוכנן	 

מגוון יתרונות לנהג
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יתרונות כלכליים לארגון
הפחתה משמעותית בזמן התכנון	 
הפחתה משמעותית בזמן האספקה	 
חיסכון משמעותי בעלויות התפעול	 

    (הפחת קילומטראז', הוצאות דלק)
חיסכון משמעותי בשעות עבודת הנהגים	 
תמיכה בקבלת החלטות אסטרטגיות	 

שיפור דרמטי ברמת השירות והדיווח ללקוח	 
דיוק במועדי האספקה	 
משוב קבוע לקביעת ציון האספקה	 
מעקב מתמיד אחר שביעת רצון הלקוח	 

יתרונות חשובים ללקוח
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יתרונות השירות בענן
צורך  ללא  בענן,  מערכת  הינה   ASCOMY

בהטמעה מורכבת - והיתרונות רבים:

התחלת עבודה מיידית	 
ללא הטמעה ארוכה ויקרה	 
ללא תשתיות מחשוב נוספות	 
ללא משאבי IT, בהתקנת המערכת 	 

ובהפעלות השוטפות
ללא התחייבות לתקופת זמן	 

קיימת 	   ERP מערכת  איזו  משנה  לא 
בארגון שלכם - טוענים למערכת קובץ 

אקסל ופשוט מתחילים לעבוד

ASCOMY
Cloud




