Productinformatie - Kaartintegratie PTV xServer
Kaartintegratie xServer, optimale ondersteuning voor transportplanners
Kaartintegratie is een visuele weergave met gedetailleerde orderinformatie. Toon ritten en actuele
locaties van uw wagens op de kaart. Bereken kilometers en tol en maak snel voorcalculaties.
De vele mogelijkheden van Kaartintegratie van de PTV xServer in TransportMaster bieden optimale
ondersteuning aan transportplanners.

Kaartintegratie bevat 3 modules. Elke module kan aan uw situatie worden
aangepast. Lees hieronder over de mogelijkheden.
xKaartbasis
xKaartbasis berekent de kilometers en de tol van geplande ritten. Als u de
kostprijs van uw wagens heeft vastgelegd, kan de planner snel een
voorcalculatie maken en bepalen of een rit rendabel is.

Kenmerken
√ kilometer- en tolberekening

Met de module kunt u adressen tijdens het invoeren al controleren. U kunt
ook laad– en losadressen op de kaart tonen. Op de kaart ziet u snel of er iets
niet klopt - bijvoorbeeld een fout in de laad-losvolgorde - en u kunt bijtijds
bijsturen.

√ snelle voorcalculaties
√ toon wagens op de kaart
√ routeplanning

xRouteplanner
Met TransportMasters xRouteplanner berekent en optimaliseert u routes.
Rijtijden, kilometers en tolkosten worden getoond en uitgesplitst per land. U
kunt reeds bestaande adressen uit het systeem gebruiken. De
routeberekening kan op vertrektijd of op gewenste aankomsttijd gebaseerd
worden. De berekende routes kunnen worden opgeslagen om ze later
opnieuw te gebruiken.
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xKaartplanner

Door middel van selecties bepaalt u zelf welke orders op de kaart worden
getoond. U kunt direct een rit plannen van deze orders. Toon daarbij
alleen het laad– en losadres of het gehele traject. Wanneer u orders op
de kaart selecteert wordt direct het totaal aantal laadmeters en colli
getoond. Deze informatie helpt de planner zijn rit samen te stellen en
aan een voertuig te koppelen.
Als u een boordcomputer gebruikt, kunt u de actuele locatie van de
wagens op dezelfde kaart tonen. U kunt dan eenvoudig nog uit te voeren
opdrachten toevoegen. Of toon adressen van actieve relaties in de buurt
van het laatste losadres. Zo wordt het vinden van retourvracht
eenvoudiger.
Door de PTV xServer te integreren in TransportMaster combineert u een
visuele weergave met gedetailleerde orderinformatie. Juist deze
combinatie vereenvoudigt het werk van transportplanners.
Neem contact met ons op voor meer informatie of voor een
vrijblijvende demo.
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