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Transport Management System
Ett heltäckande molnbaserat system för transportlledning (TMS), 
för att effektivisera hela verksamheten. Från order till cash.
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Logic TMS

Logic TMS tar med hela orderhanteringsprocessen till en modern molnbaserad plattform. Utvecklad i nära 
samarbete med ledande transportföretag, hjälper den transportledare att effektivt lösa de vardagliga 
utmaningarna. Lösningen ger kontroll och spar tid i varje steg under transportprocessen, samtidigt som flottans 
utnyttjande optimeras.
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Detta är hjärtat i transportledningen. Här kan du skapa 
eller importera orders och hålla all data uppdaterad, 
inklusive lastnings- och lossningsplatser, skickade frakter 
och rekommenderade släpvagnar. Det ger dig unik insyn i 
verksamheten, eftersom vi registrerar alla ändringar som 
görs av alla avsändare. Du kan också verifiera dina dokument, 
beräkna fraktpriser och uppskatta uppdragens lönsamhet.

Att planera en rutt är snabbt och enkelt. Tilldela order till fordon, 
släpvagnar och förare genom att helt enkelt dra och släppa. 
Optimera planeringen och få en överblick över förare och 
flottans tillgänglighet. Spara tid och möda med vårt AI-drivna 
AutoPlanner-verktyg, som föreslår den bästa ruttkombinationen 
och räknar ut  rutternas lönsamhet med några få klick. Om du 
behöver vidarebefordra frakten till en underleverantör eller ett 
systerföretag täcker systemet också den processen.

Skicka all transportinformation och rutter direkt till dina förares 
skärmar. Om en rutt eller waypoint ändras, kommer förändringen 
omedelbart att visas för dina förare. Från hytten kan förarna 
rapportera alla viktiga händelser, som: lastning, lossning, eller 
väntetider. Dessutom skapar du en checklista för arbetsflöden 
för att guida dem genom uppdraget. Att ta och skicka foton av 
dokument, som t.ex. CMR, kommer att vara praktiskt när du vill få 
dem tillgängliga på kontoret omedelbart.

Våra integrerade system visar detaljerade rapporter om 
avstånd, utsläpp, aktiviteter och mer. Analysera rutter i termer 
av lönsamhet, med hjälp av analysmodulen som samlar in data 
om din verksamhet. Detta är viktig källa för dig att få insikter 
om din verksamhet och dess lönsamhet.

Baserat på information från varje steg i transportflödet, 
genererar systemet automatiskt data för 
faktureringsändamål och exporterar det för vidare 
bearbetning i affärssystemet.

Orderhantering

Rutter planering & optimering

Kommunikation med förare och utförandet av 

Analys

Avräkning
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Anna Ozimek | EPO-Trans (329 trucks):
 

Logic TMS sparar oss tusentals euro i månaden. Nu har vi 
verkligen ett verktyg för att hantera kärnverksamhetens 
processer, från order till betalning. Vi fick en ROI inom 2 
år, med ytterligare konkreta fördelar att följa.

Thomas Lund Brink | Kaj Madsen Fjelstrup A/S  (300+ trucks)
 

Logic TMS är perfekt för vår optimering av arbetsflödena. 
Att planera transporter av temperaturkänsligt gods för 
en stor flotta, som vår, kräver ett effektivt verktyg som 
hanterar många byten mellan lastbilar & släp i rörelse 
och en pålitlig mobil plattform för förarna. LogicTMS 
täcker allt och mycket mer. Positiva följdeffekter i form av 
besparingar skadar inte heller!

Jakub Mleczak | INTRA SA (240 trucks):
 

AUTOPLANNER stödjer oss mycket i 
planeringsprocessen och analyserar upp till 30 000 
möjliga varianter automatiskt. Det gör distributionen 
av rutter till förare så mycket snabbare!
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Välj din plan:

Programvara

Orderhantering

Planering & Optimering

Hantering av 
underleverantörer

Tunnlar

Uppdrag

Väglogg

Rapporter

Avräkning/Likvid

Orderskapande + mallar
Orderbok
Redigeringshistorik
Verifiering av kunddokument
Enkel uppskattning av lönsamhet
Hantering av order dokument
Integrationer - orderimport
Priser / Prislista per kund
Filialledning
Planering (diagram/tabell)
Ruttanmärkningar
Fordonsunderhåll - undantas från planering
Förarnas blad
Förhandsgranskning av underhåll i planerare
Analys av sträcka till lastning- vektorlinje i km
Cabotage
Autoplanerare (FTL)
Externa underleverantörer - spedition
Intern spedition
Kostnadsfaktura
Automatisk spedition
Tilldelning av Waypoints
Avancerad routing
Lönsamhetsuppskattning av Rutter  
Skickar rutter till föraren
Rapportering av lastning / lossning
Dokumenthantering av orders
Grundläggande information
Tankning/kostnader
Orderboksrapporter
Rapport om utförda  frakter
Ruttintäktsrapport
Lönsamhetsrapport för orders
Export av fraktdata för faktureringsändamål (XML)

Basic Pro


