
Dynamics Trans осигурява възможност за генериране на разнообразни специализирани анализи – 
справка по транспортни средства и курсове, рентабилност, шофьори за период, справка по 
клиенти и товари, приходи по клиент и др. С приложението автоматично се оценява ефективността 
на маршрута, транспортното средство, дестинацията, водача, превозвача и др. Dynamics Trans 

спомага взeмането на адекватни мениджърски решения в реално време. 
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ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ

Dynamics Trans е специализирано бизнес решение за компаниите, занимаващи се с транспорт, 
логистика, агентиране, спедиция, корабно агентиране и други свързани дейности. Разработено като 
допълнение към най-популярните ERP системи от висок клас у нас – Microsoft Dynamics, Dynamics 

Trans следва последните тенденции и внедрява световно ноу-хау в транспортния бизнес в България.

Dynamics Trans обединява всички дейности в единна база данни и осигурява цялостен поглед върху 
сделки, заявки, курсове, ресурси. Стандартният финансов модул позволява лесна счетоводна отчетност 
и оценка на амортизацията на транспортните средства. 

Софтуерното решение предоставя набор от функционалности, необходими за поддръжката и 
управлението на автомобилния парк и механизацията. С Dynamics Trans се отразяват ремонтните 
дейности и разпределението на различни видове разходи (преки и косвени) за всяко транспортно 
средство. Интегрирани са специфични функции за напомняния - за техническа поддръжка, за 
плащания (ГО, лизинг, каско) по различни показатели (време, изминати километри или изработени 
моточасове). Dynamics Trans проследява в детайли всяка дейност от веригата на доставките. 

ЦЯЛОСТНО СОФТУЕРНО РЕШЕНИЕ ЗА 
ТРАНСПОРТ     ЛОГИСТИКА     СПЕДИЦИЯ



БИЗНЕС ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ

  Заявки за транспорт и спедиция по тип транспорт (сухопътен, железопътен, морски, речен, въздушен) 
и видове услуги (митническо агентиране, комплексна спедиторска услуга, чартъринг и др.)

 Данни за товари, товарни и разтоварни пунктове, палети, линейни метри, брой и др.
 Регистриране и администриране на курсове - следене на разходи, приходи и др. 
 Тарифиране
 Управление на изпълнението и отразяване на отчетените пътни листове 
  Регистриране на основните данни за превоза - маршрут, автомобил, шофьор, начално и крайно 

гориво в резервоара и др.
  Договори за транспорт (с клиенти и доставчици)
 Рейтинг на доставчици (за по-лесен избор на изпълнител)
  Оптимизиране на маршрут (самообучаваща се система за прогнозиране на пробег и разходи по 

маршрута)
 Изчисляване на вредните емисии
  Типове транспортни средства (бордови, самосвал, бус, прикачен инвентар)
  Отчитане на покупка
  Следене разход на горива по норма според натовареност, сложност на пътя и др.   
  Следене на комплекти гуми и  отчитане на ремонти
   Дефиниране на композиции и отговорен шофьор към всяко превозно средство и др.
  Напомняния – за падежи на плащания на застраховки, за смяна на масло, гуми и др., на база пътни 

листа, време и изминати километри
 Проследявания на лизингови договори
  Интеграция с различни видове мобилни устройства и GPS системи
  Следене и анализ на показателите на транспортните средства

ЕФЕКТИВНИ ПРОЦЕСИ И ПЪЛЕН КОНТРОЛ

 Работа в централизирана база данни
 Безпроблемна интеграция с различни външни системи
 Ограничаване на липсите, съкращаване на разходите 
 Акуратна преценка за прихода на транспортните сделки до ниво курс, разход/цена за км, печалба и др.
 Улеснено изготвяне на оферти
 Автоматизирани напомняния за изтичащи срокове
  Подобряване на комуникацията между служители, партньори и клиенти
   Пълен контрол над бизнес процесите в компанията в реално време

Свържете се с нас и заявете своята безплатна демонстрация
Изпробвайте сега!

 тел.: +359 2 817 33 66

 e-mail: info@isystems.bg

 web: www.isystems.bg


