
SEMINAR D. 15. MARTS I FREDERICIA

Mobilløsning: 
Overblik over biler og status på leverancer

Ruteplanlægning:
Spar helt op til 30% af de kørte km!

Emballageregnskab:
Overblik over udlånt emballage

Logistik- og 
transportsystem

INVITATION:

TILMELD DIG PÅ

WWW.PCSYS.DK/

TILMELDING
Kundecase: Visti Christensen
Det handler om slutkundetilfredshed



 

Løsningen består af to dele: 

Kontordelen håndterer det administrative system. 
Her har planlæggere og kundeservice fuldt overblik over 
jeres vogne, leveringsstatus og kan foretage ændringer i 
planen. 

Den mobile klient afvikles fra en mobil terminal, hvorfra 
den forsyner chaufføren med relevante oplysninger. 
Klienten understøtter følgende operativsystemer: 

PCSYS TMS anvendes blandt andet til:

• Distribution af stykgods og volumengods
• Pakketransport og kurérservice
• Affaldsindsamling
• Køledistribution

PCSYS TMS: Standardsoftware til transportstyring

Tilmeld dig nu: www.pcsys.dk/tilmelding | Telefon: 43 43 29 29

Ruteplanlægning:
• Fuldautomatisk planlægning
• Færre kørte kilometer
• Besparelser i køretid og diesel
• Reduceret tidsforbrug til administration
• Løbende beregning af forsinkelser og ankomsttider

10-30% færre kørte km, reduceret antal biler og arbejdstid

Emballageregnskab:
• Overblik over udlånt emballage til kunder
• Besked til kunden om emballage, der skal med bilen retur
• Automatisk besked ved mistet returemballage
• Månedlig e-mail til kunden med emballagedifference

Stor besparelse på indkøb af ny emballage

Kølekæde:
• Automatisk registrering af temperatur i vognens kølerum
• Varens holdbarhed overholdes
• Bevis for ubrudt kølekæde

Bedre kundeservice & mindre spild

Varedistribution:
• Stopliste med kundeinformation
• Navigation til næste stop
• Stregkodescanning af kolli
• Elektronisk underskrift
• Skadesregistrering og afvigelser
• Kortvisning af bilernes position

Leveringssikkerhed & kundetilfredshed
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FREDERICIA D. 15. MARTS 2017

09:30  
Registrering og kaffe

10:00
Velkomst
 
PCSYS TMS
Fuldt overblik over dine biler og planlagte destinationer.
Peter Siggaard-Andersen, PCSYS

Ruteplanlægning
Kør 10-30 % færre kilometer, reducer antal biler  
og spar tid på planlægning.
Niels Ole Dyremose, PCSYS

Hardware
Valg af udstyr – consumer eller industriel?
Anders Juul, Zebra
 

11:30  
Frokost
Besøg Zebras hardware-stand og hør mere om  
mulighederne.

12:15 
Demonstration
Oplev PCSYS TMS på arbejde.
Niels Ole Dyremose, PCSYS

Case: Visti Christensen
Transportstyring handler om slutkundetilfredshed. 
Visti Christensen

Spørgsmål fra salen

14:00
Tak for i dag

NIELS OLE DYREMOSE

ANDERS JUULPETER SIGGAARD-ANDERSEN

Program: 
Seminar om logistik- og transportsystem 



Tilmelding på www.pcsys.dk/tilmelding

Dato og sted: Seminaret afholdes den 15. marts 
hos Uddannelsescentret Fredericia, Mosegårdsvej 2, 
7000 Fredericia.

Parkering: Der kan gratis parkeres på områdets 
parkeringspladser. 

Tilmelding: Tilmeld dig på www.pcsys.dk/tilmelding. 
Du kan også ringe til os på 43 43 29 29. På grund af 
begrænset plads, kan der højst bestilles to pladser 
pr. virksomhed.

Pris: Gratis.

Afbud: Du kan melde afbud indtil den 8. marts. 
Ved senere afbud koster det et administrationsgebyr 
på 500 kr.

Spørgsmål: Har du spørgsmål vedrørende 
seminarets indhold, kan du kontakte Peter Siggaard- 
Andersen på 88 33 57 35 eller på pesi@pcsys.dk.

Tilmeld dig nu: www.pcsys.dk/tilmelding | Telefon: 43 43 29 29

Hvis du kan svare ja til et eller flere af nedenstående punkter, vil 
dette seminar være relevant for dig:

 √ Vil du sikre dine chauffører/vogne er på rette tid og sted?
 √ Vil du registere arbejdstiden?
 √ Vil du have overblik over dine vogne på et kort?
 √ Vil du have besked, samt registrere årsag, hvis en chauffør er forsinket?
 √ Vil du automatisk sende dine kunder en sms eller e-mail ved forsinkelser?
 √ Vil du spare tid på kørselsplanlægning?
 √ Vil du automatisk beregne de mest optimale ruter?
 √ Vil du kunne tage et billede af forsinkelsesårsager til dokumentation?
 √ Vil du kontrollere og dokumentere at kølekæden er ubrudt?
 √ Vil du sikre at I læsser bilen korrekt?
 √ Vil du sikre at I leverer det rigtige til jeres kunder ved hjælp af varescan?
 √ Vil du dokumentere levering med kundens underskrift - elektronisk?
 √ Vil du have et on-line system, hvor alle leveringer/afhentninger og  

 forsinkelser/ændringer altid er opdateret?


