Smart Transport

Co-Driver Services

Routeberekening
Voorkom onnodige kilometers en bespaar brandstof door de
beste routes te kiezen.
Route-optimalisatie is het proces van
de meest rendabele route vinden voor
een aantal stops. Het wordt gebruikt
wanneer u de rijtijd voor meerdere stops
wilt minimaliseren, terwijl er rekening
wordt gehouden met verschillende
complexiteiten, zoals tijdvensters
van de klant, voertuigcapaciteiten,
chauffeursroosters en meer.
Krijg een duidelijk overzicht hoeveel rijtijd
er nodig is voor een missie
Als uw vloot niet homogeen is en uw
missies vaak van elkaar verschillen, kunt
u uw voordeel doen met het gebruik
van onze routeberekeningsservice. Deze
is aanpasbaar. Definieer de criteria
voor elke missie, zoals bijvoorbeeld
het voertuigprofiel (vrachtwagen van
meer dan 7,5 ton, bus, vrachtwagen met
oplegger, ...), het aantal assen, het gewicht
van het voertuig met oplegger, het
voertuigsnelheidsprofiel (op rijkswegen,
snelwegen, in stedelijke gebieden, ...).

U ontvangt een geoptimaliseerde route die
u een nauwkeurige schatting geeft van de
lengte en duur van uw leveringen.
Voordelen
Verminder transportkosten
Verbeter klantenservice
Verkort plannings- en
orderleveringstijden
Maximaliseer inzet van chauffeurs en
voertuigen
Verminder koolstofuitstoot en
brandstofkosten
Creëer meerdere profielen om de lengte
en snelheid van verschillende routes te
vergelijken

For a safer and smarter world

Door middel van de pedagogische gebruikersinterface kunnen de routes worden
geoptimaliseerd op basis van vrachtwagenkenmerken.

De mogelijkheid om een voorgestelde
route te ontvangen tussen verschillende
bestemmingen, berekend op basis van
vrachtwagenkenmerken
Op stops gebaseerde planning, waarbij
de server verschillende routes, timing en
rij-instructies voorstelt.
Geeft de hoeveelheid rijtijd en werkuren
aan die nodig zijn voor een missie
Mogelijkheid om een routepunt toe te
voegen in adreszoekopdrachten
Breid de adreszoekopdracht uit met
de mogelijkheid om te zoeken naar
Points of interest (POI), voertuigen en
chauffeurs
Kaart wordt gecentreerd op de
berekende route
Slepen en neerzetten om een routepunt
te verplaatsen
Pictogrammen voor stops en adressen
worden altijd weergegeven
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De belangrijkste functies omvatten:
Voorwaarden, zoals tol en
wegbeperkingen, kunnen worden
gedefinieerd

