
Sistem de planificare și optimizare a rutelor

Una din provocările noastre a fost să fim în continuă mișcare alături 
de partenerii noștri și să găsim soluţii inovative pentru toate nevoile lor. 

BENEFICII:

www.windsoft.ro

Planificare strategică și operațională pentru 
transporturi complexe și reţele de distribuţie

Identificarea rutelor optime pentru livrarea mărfii 
în timpul agreat cu beneficiarul

Creșterea calităţii serviciilor oferite clienţilor; 
sistemul oferă în timp real informaţii 
referitoare atât la statusul comenzilor cât și 
la resursele disponibile

Comunicarea permanentă cu șoferii prin 
aplicația PTV Navigator sau prin aplicaţia
mobile WindPlan

Economie de timp și costuri de 
livrare prin gestionarea eficientă a 
curselor

Eficientizarea timpului de 
încărcare și descărcare a mărfii

Rapoarte privind statusurile 
eronate, alimentarea și 
activitatea șoferilor



FUNCŢIONALITĂŢI:

www.windsoft.ro

Interfaţarea cu sistemele WindNET ERP, PTV și sisteme 
telematice. 
Sistemul permite vizualizarea tuturor informaţiilor 
referitoare la cursă în timp real și asigură o comunicare 
eficintă cu clienţii.

Setare POI – Point of Interest și Corridor fencing & 
Geofencing cu alerte intrare/ieșire perimetru. 
Acestea asigură o comunicare eficientă, în timp real între 
șoferi și dispecerat și totodată susţin securizarea 
transporturilor.

Optimizarea rutelor și a distanţelor parcurse. 
Sistemul beneficiază de ETA care calculează timpul 
aproximativ de sosire și totodată calculează durata fiecărei 
rute și trimite informaţia către vehicul. 

Schimb resurse cu recalculul tuturor variabilelor. 
Din necesitatea optimizării, resursele se pot schimba in 
orice moment in cadrul unei curse. În cazul unui schimb 
sistemul va recalcula ruta, va determina impactul asupra 
realizării în parametri a transportului și va genera alerte.

Managementul eficient al curselor. 
WindPlan permite introducerea comenzilor, crearea 
curselor prin simpla selectare a resurselor, propune 
camioane conform unor parametri configurabili, propune 
comenzi și integrează comenzile în cursă.

Statusuri primite în timp real. 
WindPlan recepţionează, prelucrează şi afişează 
instantaneu statusuri primite de la vehicule și generează 
alerte în funcţie de acestea. Totodată, sistemul afișează 
într-un calendar separat informaţia istorică despre statusul 
comenzilor, al vehiculelor și generează statusuri automate 
din aplicaţia mobilă.


