
System awizacji transportu

Dlaczego zastosowanie programu system awizacji 
transportu przez przedsiębiorstwa zapewnienia lepszą 
obsługę kontrahentów i firm transportowych? Ponieważ 
przyczynia się do ograniczania wąskich gardeł 
związanych z rozładunkiem i załadunkiem towarów. 
Poznaj rozwiązanie od SoftwareStudio!.
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VSS program

Przewoźnicy mogą rezerwować okna czasowe za 
pomocą VSS program. Ponieważ bezpośrednio w 
systemie wybierają optymalne dla siebie godziny 
załadunku bądź rozładunku. Sam możesz planować 
automatycznie przyjazdy pojazdów w zależności od 
dostępnych zasobów. Uwzględniaj przy tym liczbę 
pracowników, rampy i wózki widłowe. VSS program 
został zaprojektowany w celu zapewnienia płynnej 
obsługi usług transportowych i magazynów. Odpowiada 
ze przekazywanie informacji o statusie zamówienia, 
czasach realziacji, zarządzania magazynem, 
dokumentami i komunikacji pomiędzy przewoźnikami, 
spedytorami i magazynem.
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Platforma okna czasowe

Awizowanie dostaw to jedna z szeregu czynności 
wchodzących w skład procesu magazynowego. Dzięki 
sprawnemu systemowi awizacyjnemu, firma będzie 
skutecznie zarządzać procesami logistycznymi 
związanymi z harmonogramowaniem transportów, jak 
również przepływem towarów na terenie zakładu. 
Awizowanie dostaw pozwala uniknąć w firmie 
nieplanowanych przestojów oraz występowanie tzw. 
„wąskich gardeł”. 
Platforma okna czasowe to rejestracja wizyt. Ponadto 
zapewnia koordynację dostępu do zasobów w postaci 
parkingów, wag czy doków przez przeglądarkę 
internetową. Ponadto zarządzanie oknami czasowymi, 
możliwe dzięki awizowaniu dostaw, pozwala firmie 
osiągnąć skrócenie czasu odprawy transportu, redukcję 
kosztów oraz sprawniejsze zarządzanie zasobami 
ludzkimi.
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Awizacja dostawy do magazynu

Nowoczesna Platforma do awizacji powinna spełniać 
wszystkie najważniejsze wymagania firm 
magazynowych oraz logistycznych. Dlatego 
SoftwareStudio oprogramowanie awizacja dostawy do 
magazynu. System ten bezpiecznie przechowuje Twoje 
dane. Został zaprojektowany z wykorzystanych 
najnowocześniejszych technologii informatycznych. 
Dostępny jest online, ponieważ działa w chmurze 
prywatnej.
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Program YMS

Zadaniem systemu awizacyjnego jest wypełnienie luki 
pozostawionej pomiędzy systemami transportu (TMS), 
pracującymi po stronie przewoźników oraz systemami 
magazynowymi (WMS). Dzięki koordynacji transportów 
przewoźników oraz planu pracy magazynu, likwidujemy 
skokowe obciążenie magazynu. Płaski rozkład 
obciążenia magazynu ułatwia zaplanowanie prac w 
magazynie oraz ogranicza stres będący przyczyną 
wypadków. 
System TMS umożliwia kontrolę i zarządzanie 
zleceniami spedycyjnymi, planowanie i tworzenie tras, 
współpracę z urządzeniami mobilnymi, rozliczanie 
usług transportowych, obsługę umów, związaną z 
zadaniami transportowymi, definiowanie cennika usług 
transportowych oraz algorytmów rozliczania usług. Jak 
z powyższego wynika system TMS nie obejmuje 
zwykle takiego obszaru jak plan pracy magazynu. 
Rozwiązanie to posiada program YMS.

Software house strona 5 z 20 

https://awizacje.softwarestudio.com.pl/


Slot management

Rozwiązanie wspomagające zarządzanie ruchem 
środków transportu oraz ruchem pieszych na terenie 
przedsiębiorstwa. Slot management, czyli planowanie 
okien czasowych dla załadunku i rozładunku pojazdów, 
pozwala na optymalne wykorzystanie istniejących 
zasobów przedsiębiorstwa. Ogranicza powstawanie 
wąskich gardeł związanych z obsługą magazynu. Okno 
rezerwacji, czyli aplikacja do awizacji. 
Aplikacja awizacyjna może być zintegrowana z 
systemem monitorowania aut. Wykorzystujemy tutaj 
nawigację samochodów. Pojazd monitorowany jest 
przez każdego przewoźnika. Dane o bieżącej lokalizacji 
mogą być okresowo np. co 15 minut przekazywane do 
platformowy awizacyjnej. 
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Kalendarz awizacji online

Zaawansowana technologia oprogramowania pozwala 
tworzyć algorytmy, które są wykorzystywane w 
programie. Kalendarz awizacji online pomoże 
dostawcom i magazynierom dostosować czas operacji 
logistycznej związanej z obsługą dostawy i wysyłki. 
Interaktywny kalendarz z widokiem bram, dnia, 
tygodnia oraz miesiąca, pozwala na definiowanie 
własnych widoków. 
W widoku dziennym kalendarza dostępna jest 
czerwona, aktywna linia czasu. Linia ta prezentuje 
obecny czas zegara na tle zdefiniowanych zdarzeń w 
kalendarzu. W przypadku przekroczenia czasu, widać 
opóźnienia oraz jakie transporty mają nadchodzący 
czas realizacji.
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Program do awizacji Android

Chcesz poprawić sprawność operacji w magazynie? 
Użyj programu do awizacji Android, aby scentralizować 
informacje o faktycznych czasach przyjazdu pojazdów 
wraz z innymi istotnymi danymi. Zastosuj program do 
awizacji Android, aby zapewnić klientom, dostawcom i 
przewoźnikom łatwy dostęp do rezerwacji z 
wyprzedzeniem. Wykorzystaj program do awizacji 
Android, aby automatycznie generować raporty 
dotyczące wskaźników obciążenia magazynu i KPI 
wydajności przewoźnika.

Software house strona 8 z 20 

https://awizacje.softwarestudio.com.pl/program-do-awizacji-android/


Program kalendarz awizacji

Oprogramowanie awizacyjne ma za zadanie rozwiązać 
problemy powstające poprzez rosnące wolumeny 
produkcyjne. Za tym zwykle idzie zwiększona liczba 
dostaw półproduktów i wysyłek wyrobów gotowych. 
Stają się one coraz większym wyzwaniem w 
zarządzaniu pracą magazynów. Program kalendarz 
awizacji to podstawowy element platformy awizacyjnej 
VSS.net.
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Awizacja kierowcy

Informacje takie jak przewidywane opóźnienia mogą 
być przekazywane poprzez systemy monitoringu GPS. 
Prawie każde auto dostawcze posiada taki system. W 
sytuacji, gdy system nawigacji GPS określa pozycję, 
przekazuje dane auta do aplikacji VSS.net, gdzie 
następuje awizacja kierowcy. Program na podstawie 
szacunków związanych z odległością od zakładu może 
automatycznie informować o możliwych opóźnieniach i 
sugerować nowe czasy.
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Time slot management software

Ręczne zadania, które wnoszą niewielką wartość, a są 
zmorą planistów transportu. Jeśli chodzi o ręczne 
zarządzanie zamówieniami transportowymi, nie tylko 
marnuje się czas na rozmowy telefoniczne, e-maile i 
inne punkty kontaktowe, ale może to być bardzo 
niedokładne. Zadanie: automatyzacja zamówień 
transportu. Rozwiązanie: Time slot management 
software. Jeśli coś pójdzie nie tak podczas transportu, 
a taka jest codzienność. Ty oraz Twoi współpracownicy 
zostaniecie powiadomieni za pomocą wiadomości e-
mail lub SMS. 
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Awizowanie dostaw do magazynu

Zarządzanie awizacjami za pomocą platformy 
StudioSystem pozwala na rejestrowanie wizyt, 
kontrolowanie ich celu, czasu oraz przebiegu na terenie 
zakładu przemysłowego. System do awizacji oparty o 
platformę StudioSystem rejestruje wszystkie wizyty, 
kontroluje ich cel, czas i przebieg oraz koordynuje 
dostęp do zasobów (doków, parkingów, wag). 
Awizowanie dostaw do magazynu zapewnienia lepszą 
obsługę kontrahentów i firm transportowych. 
SoftwareStudio oferuje aplikację okna czasowe, czyli 
oprogramowanie automatyzujące procesy planowania 
załadunków i rozładunków.
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Scheduling and slot management

Program YMS (Yard Management System) to system 
pozwalający na kontrolę wszystkich procesów 
związanych z awizacjami i transportami. Pozwala na 
ustalanie (i automatyzację) okien czasowych. Szybki 
dostęp do kalendarza pomaga w planowaniu 
terminarza awizacji. Program scheduling and slot 
management to także zbiór danych dotyczących 
aktualnych i archiwalnych awizacji. Pracownicy 
magazynu mogą edytować dane dotyczące awizacji. 
Korzystają z automatyzacji wyliczania trwania okienek 
czasowych, ale mogą je edytować i dostosowywać do 
konkretnych transportów.
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VSS.net software

Korekta i skrócenie czasu oczekiwania i 
przepustowości jest możliwe tylko wtedy, gdy 
ciężarówki są obsługiwane zgodnie z ich kolejnością 
pierwszeństwa. Jak to jednak osiągnąć bez systemu 
informatycznego? Oprócz czasu trwania przedziału 
czasowego można to ustalić za pomocą reguł platformy 
VSS.net software. Wiele czynników wpływa na 
przeładunek ciężarówek w przedsiębiorstwie. 
Przekonasz się jak skomplikowany może być proces 
załadunku i rozładunku, gdy próbuje się osiągnąć 
możliwie najkrótszy czas oczekiwania i przeładunku.
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Slot management software

System do awizacji transportu wdrażany przez 
przedsiębiorstwa zapewnienia lepszą obsługę 
kontrahentów i firm transportowych, jak również 
przyczynia się do ograniczania wąskich gardeł 
związanych z rozładunkiem i załadunkiem towarów. 
Dlatego slot management software zapewnia 
możliwość pełnej lub częściowej integracji. Pracownicy 
magazynu mogą dzięki niemu na bieżąco reagować na 
wszystkie działania mające miejsce na magazynie. 
Mogą przeglądać ustalone już awizacje.
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Warehouse Time Slot Management Software

Chcesz, aby wolumen pojazdów odwiedzających 
magazyn w poszczególnych porach dnia zaczynał 
rozkładać się w sposób bardziej równomierny? 
Zastosuj Warehouse Time Slot Management Software, 
czyli program awizacji transportów. Czy to wszystkie 
zalety programu okien czasowych? Zdecydowanie NIE. 
Od programu klasy YMS oczekujemy więcej. 
Oczekujemy i otrzymujemy, ponieważ YMS jako 
program potrafi szybko przekazywać informację 
pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi uczestnikami 
łańcucha logistycznego. Statusy pozwalają na bieżącą 
obserwację kolejnych zdarzeń związanych z 
transportem.
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Rezerwowanie doków magazynowych

Moduł Bram do obsługi statusu transportu i 
wywoływania doków. Moduł bramy oferuje unikatowo 
ustawione uprawnienia wjazdu, śledzenie statusu 
przesyłki, rejestrowanie nieplanowanych dostaw i 
wejść. Dodatkowo ciężarówka wzywająca bramę 
szybko informuje kierowców. Rezerwowanie doków 
magazynowych to konieczność!
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System awizacji

System awizacji dostaw w magazynach wejściowych i 
wyjściowych pozwala na zewnętrzne awizacje firm 
(przewoźników/dostawców). Planowanie wizyt 
(awizacja) wspomaga optymalizację wykorzystania 
posiadanej infrastruktury (bram i doków) wraz z 
personelem. Skorzystaj z naszego doświadczenia i 
wybierz system awizacji VSS.net.
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Awizowanie dostaw

Oprogramowanie Studio VSS.net to system 
zarządzania awizacjami, czyli rozwiązanie typu VSS 
(Vehicle Scheduler Solution), czyli system 
informatyczny do zarządzania procesami logistycznymi 
związanymi z harmonogramowaniem transportów i 
wizyt oraz ruchu na terenie zakładu. Awizowanie 
dostaw umożliwia logowanie się dostawców lub 
przewoźników za pomocą przeglądarki internetowej 
(przez www) i rezerwację wolnego terminu w wybranym 
doku magazynu poprzez system awizacyjny. 
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System awizacji dostaw

Opiszemy podstawowe funkcjonalności 
oprogramowania system awizacji dostaw. Prowadzenie 
rejestru awizacji dostaw/rozładunków. Graficzna 
interpretacja w kalendarzu. Awizacje cykliczne, 
jednorazowe. Definiowanie miejsc załadunków i 
rozładunków (doków). Podział czasu na okna czasowe 
w określonych przedziałach np. co 20 minut; – 
powiązanie awizacji z innymi dokumentami systemu 
magazynowego. Wysłanie potwierdzenia awizacji przez 
email lub SMS.
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