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Dynamics Trans ile doğru yöne
adım atın!

www.dynamicstrans.com

www.dynamicstrans.com

Dynamics Trans, sizin ulaşım veya nakliye işiniz ve ilgili faaliyetleri için uzmanlaşmış
bir iş çözümüdür. En son Microsoft teknolojilerine dayanan Dynamics Trans, en yeni
trendleri sunar ve ulaşım sektöründe küresel deneyimleri uygular.
Dynamics Trans, tüm faaliyetleri birleştirir ve ticari işlemlere, siparişlere, güzergâhlara
ve kaynaklara kapsamlı bir genel bakış sunar. Yazılım uygulaması çeşitli makine ve araç
parkı yönetimi özelliklerini içerir. Dynamics Trans ile tüm hizmet ve faaliyetleri
kaydedebilir ve her taşıt aracı için farklı maliyet türlerini belirleyebilirsiniz. Teknik destek,
zorunlu traﬁk sigortası, leasing, çeşitli parametrelere (zaman, kilometre veya motor
çalışması) dayalı hasar sigortası ödemeleri için özel hatırlatma fonksiyonu vardır.
Dynamics Trans, işinizi büyütmenize yardımcı olan tedarik zinciri yönetiminin tüm
faaliyetleri kapsar.

Nakliye faaliyetinizin başarısı
için sayısız fırsatlar:
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İşlem
optimizasyonu

Merkezileştirilmiş
veritabanı

Güvenilir
Microsoft teknolojisi

Teklif verme
kolaylığı

Otomatik
hatırlatma

Geliştirilmiş
iletişim

Gelişmiş
planlama

Detaylı raporlar ve
iş istihbaratı
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Kapsamlı iş süreci
Sorgulama

Siparişler

Gruplama

Seyahatler

Raporlar

Bu sektöre özgü müşteri
ilişkileri yönetimi

Sorgulama

Siparişler

Bu sektöre özgü müşteri
ilişkileri yönetimi

Faturalama

Ulaştırma yönetim sistemi (UYS)

Nakliyeci
talebi

Nakliyeciye
sipariş

Teslimat
raporu

Faturalama

Nakliye yönetim sistemi (NYS)

Finans ve muhasebe

(UYS ve NYS için dahil)

Raporlama ve iş istihbaratı

(UYS ve NYS için dahil)

Ulaştırma yönetim sistemi

Sözleşme
yönetimi

Siparişlerin
yönetimim

Seyahat
planlanması

Yakıt yönetimi

Bayileriniz,
altyüklenicileriniz,
tedarikçileriniz vs. ile olan
tüm sözleşmelerin etkin
yönetimi. Dynamics Trans,
onlar ile bağlantılarınızı
yönetmeniz ve işlemleri
daha iyi kontrol etmeniz
için ihtiyacınız olan
şeﬀaﬂığı sağlar.

Tüm siparişlerin
düzenlenmesi, takip
edilmesi ve işlenmesi.
Kaçırılan satış fırsatların
analizi ve ticaret sürecinin
iyileştirilmesi.

Dynamics Trans seyahat
planlama modülü ile rota
planlaması ve
optimizasyonu,
zamanında teslimat
çizelgeleri ve araç parkı
analizinin hazırlanması ve
kaynakların analizini
sağlar.

Yakıt maliyetlerini % 30'a*
varan oranda azaltmak
(*Dynamics Trans müşteri
raporları ortalaması)

www.dynamicstrans.com

F E E

Yol ücretleri
yönetimi

Tarife
anlaşmaları

Araç parkı
yönetimi

Hizmet
yönetimi

Her türlü gişe ve geçiş
ücretleri ve bununla ilgili
belgeleri en verimli şekilde
yönetebileceğiniz için bir
araçtır. Otomatik başvuru
ve raporlamadan birçoğu
için maliyetleri
azaltmak – tüm bunlar
Dynamics Trans ile
sağlanabilir.

Sürücü ücretlerinin
yönetmektedirler. Farklı
işler için Sizin tarifelerinizi
belirler. Bu ayar ile bir
seyahat için sürücünün
ücretini otomatik olarak
hesaplayabilirsiniz.

Taşıma araçları, taşıma
aracı türleri, kontroller,
sigorta, hatırlatıcı,
masraﬂar ve raporlar ve
analizler - verimliliği
artırmak, maliyetleri
azaltmak ve dahili iletişimi
geliştirmek için her şeyi
tek bir platformda
yönetebilirsiniz.

Dynamics Trans, şirketinizin en değerli varlığına
– araç parkına iyi
bakmanıza yardımcı olur.
Bu platformla, herhangi
bir aracın teknik bakımını
kolayca izleyebilir, yedek
parçaları, tamirleri zamanlayabilir ve kontrol edebilir, servis geçmişi ile
ayrıntılı servis kayıtlarını
tutabilir, etkileşimli
analizleri ve raporları
derleyebilir ve daha
fazlasını yapabilirsiniz.

Nakliye yönetim sistemi

I N V O I C E
T A X

$
Sözleşme
yönetimi

Tekliﬂer

Siparişlerin
yönetimi

Faturalama

Nakliyeciler ile olan
sözleşmelerin, nakliye
ﬁyatların yönetimi,
sözleşme şartlarının
optimize edilmesi ve
tüccarlarla iletişimin
geliştirilmesi. Genel
operasyonel verimliliğin
arttırılması.

Potansiyel müşterileri
değerlendirmek, en
yüksek potansiyele sahip
satış fırsatlarını belirlemek
ve taşımacılık hizmet
talebi için uygun tekliﬂer
hazırlamak için
kullanılabilecek özel bir
yazılım platformu ile ticari
işlemlerin optimizasyonu.
Fiyatlar ve özel tekliﬂerin
tam kontrolü.

Optimize sipariş işlemi ile
sorunsuz ticari işlemler.
Ticari döngüsünü
kısaltmak ve tüm satış
fırsatlarını gerçek
anlaşmalara
dönüştürmek.

Fiziksel görev sayısının
azaltılması ve tek
veri girilmesi ile
faturalandırma
süreçlerinin
otomatikleştirmek ve
personel verimliliğini
arttırmak.
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Nakliyeci
yönetimi

Kargo
takibi

Tüm nakliyecilerin ve
onlara ait koşulları,
ﬁyatları, profesyonel
değerlendirmelerin (yani
güvenilirliğin) güncel bir
listesini tutmak. Bu
şekilde, personeliniz her
müşteri talebi için en
uygun tekliﬁ hazırlayabilir.

Dynamics Trans ile
müşterileriniz, güvenli
kişisel erişime takip
bilgileri aracılığı ile
kargolarını kolayca takip
edebilirler.

$

Finansal sorular
Online

Microsoft Dynamics platformuna dayanan
Dynamics Trans çözümü, kuruluş içindeki tüm
ﬁnansal işlemler üzerinde kontrol amacı ile
ﬁnansal sistemin güvenli yönetimini garanti
eder.

Finansal yönetim
SERVICE

Muhasebe
Nakit akışı yönetimi
Bütçe

Online

$
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Duran varlıklar
Konsolidasyon

WAREHOUSE

$
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Analiz ve iş zekası
Dynamics Trans, çeşitli analiz imkânları sağlar:

Ulaşım maliyetleri ve güzergâh
Seyahat, nakliyeciler, yükler açısında
maliyet etkinliği
Müşteri ve yükler için raporlama
Her müşteriden gelirler
Seyahat etkinliği
Ve daha birçok

F E E

Hakkımızda

Nakliye şirketlerinin işlerini büyütmelerine yardımcı olmak için Dynamics Trans'ı yarattık.
Ekibimizin taşımacılık sektöründeki farklı organizasyonlar için uygulanan birçok projeleri
mevcut. Dynamics Trans'ın tasarımında ve yaratılmasında, her zaman güvenebileceğiniz
iş yönetim sistemi kurmayı hedeﬂediğimiz bu sektördeki geniş tecrübe ve uzmanlığımıza
dayanmaktadır.
Dynamics Trans, Orta ve Doğu Avrupa'nın önde gelen Dynamics ortaklarından, Microsoft Dynamics Başkanlık Kulübü'nün (2013, 2014) bir parçası ve İç Topluluk üyesi (2016)
olan Intelligent Systems bir ürünüdür. İş yazılım alanında 180'den fazla danışmanımız
var ve dünya genelinde 55'ten fazla ülkedeki projeler üzerinde çalışıyoruz.

TEL:
+359 2 817 33 66

E-POSTA:
info@dynamicstrans.com

WEB SITESI:
www.dynamicstrans.com
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Neden Dynamics
Trans seçmelisiniz?
O R D E R
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MICROSOFT DYNAMICS

Microsoft Dynamics’in en
son sürümüyle çalışır.

Nakliye ve lojistik alanında
15 yıllık deneyim.

Tüm harici sistemler GPS, DKV, taşıma
platformları ve daha
fazlası ile sorunsuz
entegrasyonu.

Yazılım çözümünün
kullanımında optimal
sürekliliği sağlamak için
kullanıcılar için
genişletilmiş eğitim.

dynamicstrans.com

Tüm sorularınızı cevap vermeye hazırız!
www.dynamicstrans.com | info@dynamicstrans.com

