Map&Guide
Internet
Nástroj pro plánování tras
vašich vozidel včetně výpočtu nákladů na přepravu. Akceptuje parametry
použitých vozidel.
Bez počáteční invesce a
bez invesce do technického vybavení.
Referenční nástroj pro výpočet tras u řady renomovaných dopravních, logisckých a výrobních společnos.

Vyhledejte díky Map&Guide Internet opmální trasy pro vaše vozidla. Trasy
akceptují omezení pro nákladní vozidla (rozměry, hmotnost, zažení na
nápravu, nebezpečné zboží, ...). Kalkulujte včetně výpočtu mýta.
Opmalizujete nakládky a vykládky. Inspirujte se alternavními trasami.
Výsledkem jsou kromě trasy celkové náklady na přepravu a jejich podrobný
rozpis. Podrobné mapy na úroveň ulic pro celou Evropu.

► Šetřete náklady díky
efekvnímu plánování tras.

► Akceptuje zákazy pro kamionovou přepravu dle zadaných parametrů

► Kalkulujte včetně výpočtu
mýta.

► Výpočet emisí, EcoTax ve Francii, cerﬁkace TÜV

► Šetřete čas přeprav díky
opmalizaci
► Deklarujte a ověřte se
zákazníky a dodavateli
potřebné kilometry a další
náklady spojené s
přepravou.
► Bez počáteční invesce a
nákladů do technického
vybavení, bez nákladu na
údržbu IT.

Ušetřete zbytečné kilometry vozidel (vašich i externích), čas řidičů na cestě i
čas dispečerů při plánování. Nástroj je určený pro dopravní společnos,
logiscké ﬁrmy, výrobní společnos, distributory, internetové obchody, kurýry
a další ﬁrmy, které potřebují opmálně využívat svoje vozidla.
► Výpočet nákladů na přepravu – pevné i pohyblivé
► Výpočet trasy dle parametrů zvoleného vozidla (vhodné pro osobní,
dodávková i nákladní vozidla)

► Výpočet mýta v ČR i celé Evropě

► Průjezdní body, opmalizace
► Časový plán včetně zastávek a
otevírací doby
► Evropa na úroveň ulic,
automacká aktualizace
► Snadná obsluha, uživatelsky
příjemné
► Provozujete z různých počítačů,
postačuje připojení k internetu

► Automacká aktulizace

Ověřte a deklarujte kilometry potřebné pro vaše nákladní
vozidla. Kalkulujte mýto. Opmalizujete nakládky a vykládky.
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