
Awizacja dostawy do magazynu

Nowoczesna Platforma do awizacji powinna spełniać 
wszystkie najważniejsze wymagania firm 
magazynowych oraz logistycznych. Dlatego 
SoftwareStudio oprogramowanie awizacja dostawy do 
magazynu. System ten bezpiecznie przechowuje Twoje 
dane. Został zaprojektowany z wykorzystanych 
najnowocześniejszych technologii informatycznych. 
Dostępny jest online, ponieważ działa w chmurze 
prywatnej.
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Awizacja transportu online

Systemy YMS pomagają zoptymalizować operacje 
pracowników magazynu i platform załadunkowych. 
Rozwiązanie typu awizacja transportu online zmniejsza 
przestoje ciężarówek i eliminuje chaotyczny bałagan 
przed zakładem oraz na placu manewrowym. Jedną z 
wartości w perspektywie długoterminowej jest 
scentralizowana informacja, która umożliwia 
identyfikowalność i opracowanie planów wydajności. 
Ponadto monitorowanie czasu przebywania transportu 
na terenie zakładu eliminuje problemy z 
nieplanowanym pobytem przewoźników. Załadowany 
kierowca powinien bezzwłocznie opuścić teren zakładu. 
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Planowanie awizacji

O wdrożeniu systemu planowania awizacji warto 
pomyśleć w momencie wzmożonej ilości operacji 
związanej z dostawami i odbiorami z magazynów. W 
transporcie zoptymalizuje rzeczywisty czas 
załadunków, a także rozładunków towarów. Stanowi 
ona kluczowy czynnik zarówno dla przewoźnika, jak i 
dla pracowników działu logistyki. Planowanie awizacji  
transportu pozwala przenieść część pracy swoich 
pracowników na dostawców. 
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Yard management

Dobre planowanie okien czasowych to skuteczne 
zmniejszenie kolejek przed magazynem. Platforma do 
zarządzania oknami czasowymi (yard management) 
pozwala na wydajne zarządzanie transportami 
przychodzącymi i wychodzącymi. Okna czasowe (YMS 
– Yard Management System) umożliwiają wyrównanie 
obciążenia magazynu oraz zlikwidowanie kolejek 
samochodów przed magazynem. SoftwareStudio 
oferuje platformę awizacyjną za pomocą której 
zarządzasz „oknami czasowymi”. Rozwiązanie jest 
efektywnym narzędziem informatycznym dla logistyki, 
przewoźników oraz obsługi magazynów. 
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Aplikacja do awizacji transportów

Zarządzanie awizacjami za pomocą platformy 
StudioSystem (okna czasowe) pozwala na 
rejestrowanie wizyt, kontrolowanie ich celu, czasu oraz 
przebiegu na terenie zakładu przemysłowego. Aplikacja 
do awizacji transportów musi uwzględniać możliwości 
dostępności bram, ramp czy doków magazynowych. 
Awizacja dostaw umożliwia logowanie się dostawców 
lub przewoźników za pomocą przeglądarki internetowej 
(przez www) i rezerwację wolnego terminu w wybranym 
doku magazynu poprzez system awizacyjny. Dzięki 
temu, dostawcy oraz przewoźnicy na bieżąco mają 
dostęp do aktualnego harmonogramu pracy magazynu.
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Awizacje dostaw

Cechy dobrego systemy zarządzania awizacjami: 
Rezerwacja okien czasowych z wyprzedzeniem; 
Raportowanie terminowości przewoźników; Poprawa 
komunikacji operatorów logistycznych, pracowników 
magazynów i ochrony, zwiększając kontrolę pracy na 
rampach i pozwalając na optymalizację terminów 
dostaw; Równomierne rozłożenie awizacji w czasie 
pracy magazynu. Przecież wiesz, że awizacje dostaw 
są niezbędne, aby uniknąć chaosu w magazynie. 
Zaplanuj wiec jego pracę!
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Time slot management software Android

Rezerwacja z dowolnego miejsca, podgląd aktywnych 
rezerwacji, to właśnie możesz realizować w Time slot 
management software Android. Różne wersje 
językowe? TAK, to nie problem, choć standardowo 
program obsługuje język polski. Możesz kupić moduł 
obsługi wielojęzycznej, aby dać kierowcy dostęp do 
rozwiązania w ich ojczystym języku. Tak więc time slot 
management software Android może działać po 
angielsku, niemiecku czy ukraińsku. Są i tacy, którzy 
potrzebują wersji w języku tureckim? Nie ma problemu, 
sam możesz definiować tłumaczenia.
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Okna dostawy

Dostosowanie slotów magazynowych do potrzeb 
klienta za pomocą rozwiązania na Android. Ponieważ 
aplikacją Androidową możesz sterować pracą okien 
dostawy oraz w oparciu o potrzeby klientów. Aby 
planowanie czasu było jeszcze bardziej wydajne i 
wygodne zastosuje w swoim sklepie i magazynie okna 
dostawy! 
Na podstawie dostępnej historii czasów załadunku / 
rozładunku magazynu można tworzyć plany wydajności 
i zwiększać pojemność lub zmniejszać czas i koszty. 
Czy chcesz rozwiązać problemy okien dostaw do 
sklepów ? Zrób to za pomocą rozwiązania klasy TSMS 
(time slot management system)! My oferujemy 
aplikację VSS.net.
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Awizacja dostaw software

Skuteczne zarządzanie pojazdami z dostawami, czyli 
rozwiązanie zarządzania oknami czasowymi. 
SoftwareStudio VSS.net oznacza awizacja dostaw 
software, który prezentuje harmonogram załadunków i 
rozładunków. Twoi pracownicy, dostawcy oraz 
przewoźnicy korzystają z systemu dostaw online. Mogą 
niezależnie zarezerwować dogodny czas załadunku lub 
rozładunku. Godzina przyjazdu pojazdu jest 
automatycznie dopasowywana do dostępnych 
zasobów. Oprogramowanie dostępne jest za pomocą 
przeglądarki Internetowej oraz telefony Android.
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Magazyn - rezerwowanie okien czasowych

Oprogramowanie do rezerwacji spotkań online może 
bezpiecznie komunikować się z zewnętrznymi 
urządzeniami sprzętowymi, na przykład monitorami i 
urządzeniami sygnalizacyjnymi lub innymi programami, 
takimi jak SAP lub MDNAV. Moduł interfejsu 
zewnętrznego to obsługa kamer z system autoID, czyli 
automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych 
samochodów. Magazyn - rezerwowanie okien 
czasowych to wiele potrzeb i możliwości. Wszystkie 
znajdziesz w programie VSS.net.
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Android aplikacja dla kierowcy

Wszystkie informacje są dostępne centralnie, w tym 
faktyczny czas przyjazdu pojazdu i informacje dla 
kierowcy, dokumenty lub inne istotne dane. Android 
aplikacja dla kierowcy jest tylko drobnym elementem 
całego systemu VSS.net.  Dzięki SoftwareStudio każda 
osoba zaangażowana w załadunek i rozładunek może 
przeglądać i aktualizować informacje o każdej 
ciężarówce. Wszystko działa online, w czasie 
rzeczywistym, także na telefonach z systemem 
Android!
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Platforma do zarządzania awizacjami

Okna czasowe (YMS – Yard management system) 
umożliwiają wyrównanie obciążenia magazynu oraz 
zlikwidowanie kolejek samochodów przed magazynem. 
Platforma do zarządzania awizacjami którą oferuje 
SoftwareStudio umożliwia zarządzanie „oknami 
czasowymi”. Rozwiązanie jest efektywnym narzędziem 
informatycznym dla logistyki, przewoźników oraz 
obsługi magazynów. Ogranicza problemy komunikacji 
pomiędzy logistykami, działem zakupów, dostawcami, 
przewoźnikami, magazynem oraz portiernią (bramą) 
odpowiedzialną za weryfikację aut na bramie 
wjazdowej.
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Planowanie prac w magazynie

Rzeczywisty czas dostawy, szybka rezerwacja wolnego 
terminu, a także skuteczne planowanie dostaw. To 
jedne z zadań, przed którymi stoją największe firmy 
produkcyjno-logistyczne. Awizacja kierowcy pozwoli 
rozwiązać ten problem. Ponadto pozwoli na planowanie 
prac w magazynie. SoftwareStudio proponuje system 
awizacyjny, usprawni on komunikację między działem 
transportu, przewoźnikami, a także kontrahentami, a 
działem logistyki i magazynu.
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Awizacja dostaw

System informatyczny do zarządzania procesami 
logistycznymi związanymi z harmonogramowaniem 
transportów - awizacja dostaw i wizyt oraz ruchu na 
terenie zakładu. Moduł programu Awizacja Transportu 
umożliwia nam dopisanie nowego awizo oraz zawiera 
rejestry awiza w buforze i awiza zatwierdzone.
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Aplikacja YMS

Procesy planowania i organizacja, czyli logistyka, 
odgrywają wielką rolę we współczesnej gospodarce 
europejskiej. Ewidentnie widać to po organizowanych 
kilka razy w roku w każdym kraju targach logistyki i 
transportu. Szczególną rolę odgrywa tu gospodarka 
niemiecka. Niemieckie przedsiębiorstwa są szczególnie 
wymagające i oczekują, aby harmonogram pracy 
magazynu był zawsze przestrzegany. 
W logistyce zakładowej szczególnie ważną rolę 
odgrywa sprawny i dobrze funkcjonujący system 
zarządzania oknami czasowymi. Dlatego potrzebna jest 
tam aplikacja YMS.
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Kalendarz awizacji

Program VSS.net posiada kalendarz awizacji, który 
pozwala na tworzenie cyklicznych rezerwacji okien 
czasowych.  Cykliczne awizacje można ustawić w 
określonym interwale dla stałych transportów np. firm 
kurierskich. Wysyłanie powiadomień SMS oraz e-mail 
to standardowa funkcjonalność jaką znajdziesz w 
kalendarzu awizacji. 
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System awizacyjny

Awizacja dostaw umożliwia logowanie się dostawców 
lub przewoźników za pomocą przeglądarki internetowej 
(przez www) i rezerwację wolnego terminu w wybranym 
doku magazynu poprzez system awizacyjny. 
Zapraszamy, odkryj tajemnice związane z 
awizowaniem dostaw do swojego magazynu. 
Wykorzystaj wiedzę i doświadczenie SoftwareStudio, 
aby wdrożyć system awizacyjny w swoim magazynie.
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Aplikacja do awizacji w magazynie

Wymierne efekty optymalizacji kosztów transportów 
uzyskuje się poprzez właściwe zaplanowanie kolejności 
obsługi zleceń transportowych. Ważne jest powiązanie 
zleceń z możliwościami i pracą magazynu. 
Aplikacja do awizacji w magazynie musi uwzględniać 
możliwości dostępności bram, ramp czy doków 
magazynowych. Opóźnienia mogą także wynikać z 
niewłaściwej obsługi samego magazynu. W przypadku 
„miękkich” okien czasowych dopuszczalny jest 
rozładunek po zakończeniu rezerwowanego czasu. W 
takich wypadkach coraz częściej jednak stosuje się 
kary umowne. Jest to dopuszczalne, jeżeli winę za 
opóźnienie pownosi przewoźnik.
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Yard management software

Specjalista ds. Koordynacji załadunku/przeładunku z 
działu zaopatrzenia przegląda całą dokumentację 
przewozu. Bacznie czuwa nad całym procesem 
załadunku/przeładunku i przewozu towarów, który 
wykonywany jest przez magazyniera i kierowcę wózka 
widłowego. Wychwytuje ewentualne niedociągnięcia i 
wprowadza udoskonalenia. Pakowacze zajmują się 
pakowaniem oraz zabezpieczeniem ładunku by nie 
uległ uszkodzeniu w czasie transportu bądź 
manipulacji. Jakiego potrzebuje on narzędzia do pracy? 
Będzie to rozwiązanie yard management software, 
które wypełnienia lukę pozostawioną pomiędzy 
systemami transportu i magazynu. 
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Aplikacja awizacyjna

Planowanie dostaw to istotne zadanie kierownictwa 
magazynu. Opóźnienia dostaw generują straty, a także 
negatywnie wpływają na relacje z klientami. To właśnie 
kontrola dostaw, śledzenie czasu transportu, 
monitorowanie przewoźników są kluczowe. Aplikacja 
awizacyjna, czyli zarządzanie awizacjami YMS. 
Program do awizacji oparty o platformę StudioSystem 
rejestruje wszystkie wizyty. Kontroluje ich cel, czas i 
przebieg oraz koordynuje dostęp do zasobów. 
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Android awizowanie dostaw

Wykorzystanie systemu logistycznego w 
przedsiębiorstwie ułatwia pracę nie tylko w dziale 
logistyki, ale także w magazynie. Aplikacja Android 
awizowanie dostaw upraszcza planowanie 
harmonogramu oraz przystosowuje się do wymagań 
przewoźników. Celem awizowania dostaw jest 
niwelowanie nierównego obciążenia magazynu. 
Zdefiniowane terminy (dzień i godzina) prezentowane 
za pomocą przejrzystych kalendarzy powodują 
punktualność w realizacji transportów. W efekcie 
pozwala to na płynną pracę magazynu i eliminowanie 
kolejek.
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Planowanie transportów online

Sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa opiera się w 
dużej mierze na dobrej organizacji pracy. Ważnym 
elementem organizacji jest planowanie transportów 
online związane z awizacją dostaw. Dzięki stosowaniu 
nowoczesnych rozwiązań IT, profesjonalnego 
oprogramowania osiągasz przewagę. Tak więc 
nowoczesne sposoby planowania transportów 
pozwalają na uniknięcie wielu problemów w pracy 
magazynów. Dlatego koniecznie użyj oprogramowania 
dostępnego online.

Software house strona 22 z 24 

https://awizacje.softwarestudio.com.pl/


Aplikacja VSS.net

Podstawową zasadą inteligentnych systemów jest to, 
że rzeczywiste sterowanie czasem bierze pod uwagę 
tylko ciężarówkę po jej przybyciu do magazynu. W 
przypadku opóźnionego przybycia ciężarówki mają 
niższy priorytet, gdyż wypadają z kolejki. Nie oznacza 
to automatycznie, że te ciężarówki są ciągle 
wypychane na koniec kolejki. 
Ponieważ aplikacja VSS.net może dynamicznie 
ponownie wpasować ciężarówki z powrotem w 
harmonogram pracy magazynu. Kiedy obliczenia ETA 
jednoznacznie wskazują, że auto nie dotrze na czas 
(do zarezerwowanego przedziału czasowego), 
aplikacja bierze pod uwagę późniejsze awizacje. 
Następuje przesunięcie zdarzeń w kalendarzu. 

Software house strona 23 z 24 

https://awizacje.softwarestudio.com.pl/strona-systemu-yms/time-slot-management-system/vss-net/


Program do awizacji Android

Chcesz poprawić sprawność operacji w magazynie? 
Użyj programu do awizacji Android, aby scentralizować 
informacje o faktycznych czasach przyjazdu pojazdów 
wraz z innymi istotnymi danymi. Zastosuj program do 
awizacji Android, aby zapewnić klientom, dostawcom i 
przewoźnikom łatwy dostęp do rezerwacji z 
wyprzedzeniem. Wykorzystaj program do awizacji 
Android, aby automatycznie generować raporty 
dotyczące wskaźników obciążenia magazynu i KPI 
wydajności przewoźnika.
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