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TRANSICS İLERİ FİLO YÖNETİMİ, BİR
WABCO FİRMASI
Şubat 2014 de, WABCO, filo yönetimi çözümlerinde lider bir firma olan Belçika merkezli Transics’i satın almıştır.
Bu satınalma ile WABCO, ticari araç sistemlerindeki tecrübesini ve sektör lideri güvenlik ve verimlilik sistemleri
teknolojisini TRANSICS’in üst düzey filo yönetimi çözümleri ile birleştirme imkanı bulmuştur.

TRANSICS, BİR WABCO FİRMASI
WABCO’nun bir parçası olarak, Transics rekabet gücünü koruması
ve maliyet yönetimi açısından kendi markası ile nakliye sektörüne
hizmet etmeye devam edecektir.
Daha etkin, düşük maliyetli nakliye operasyonları, daha verimli,
güvenli ve çevre dostu sürüş ve daha gelişmiş nakliye hizmeti için
Filo Yönetimi Sistemleri (FMS – yazılım donanım, servis)
geliştirmekte ve pazarlamaktadır.
WABCO’nun ileri teknoloji fren, araç kontrolü ve verimlilik
sistemlerinden gelen anlık verilerin Transics’in filo yönetimi
sistemleriyle birleştirilmesi filo müşterileri için ciddi bir artı değer
yaratacaktır. Bu birleşme, filo sahiplerine operasyonel verimliliği ve
araç güvenliğini artırma konusunda yeni bir yol sunmaktadır.

FİLO YÖNETİMİ ÇÖZÜMLERİMİZ NELERDİR?

WABCO Transics – ofisin yolla
birleştiği yerde

WABCO çözümleri artık Transics’in Filo Yönetimi Sistemlerini (FMS)
ve kamyon, sürücü, treyler ve taşeron yönetimi konusunda hizmetlerini de içerecektir:











TX-CONNECT (MOBILE): tüm filo bilgisi tek bir ofis yazılımında
TX-SKY: kabin içi akıllı bilgisayar
TX-GO: çekiciden bağımsız araçüstü ekransız bilgisayar
TX-SMART: sürücüler ve taşeronlar için akıllı telefon uygulamaları
TX-MAGELLAN: treyler ve yük kontrolü yönetimi
TX-ECO: eğitim ve raporlama uygulamalarını birleştiren komple program
TX-REPORTS ve TX-DASHBOARDS: filo ve sürücünün kullanımı için gelişmiş raporlama aygıtları
TX-TANGO: üçüncü parti yazılımlara entegrasyon web servisleri
TX-MULTI-DEVICE: üçüncü parti donanımlara entegrasyon için platform
TX-SOCIAL: takoğraf very yönetimi yazılımı

Filo Yönetimi Sistemlerini (FMS) hakkında daha detaylı bilgi ve kullanıcı yprumları için www.transics.com.
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NEDEN WABCO FİLO YÖNETİMİ ÇÖZÜMÜ?
WABCO Filo Yönetimi Çözümlerini uygulayan filolar doğrudan ve dolaylı maliyet indirimi (yakıt tüketimi, daha
kısa sürüş rotası, daha doğru sürüş süreleri, iletişim maliyeti, kanuni yükümlülüklere uyum, daha az evrak
hareketi, daha az yolda kaybolma) ve daha yüksek müşteri memnuniyeti (daha az geç teslimat, yeni müşteriler
kazanma ve müşteriyi tutma) konularında kendileri için ciddi katkıda bulunduğunu teyit etmişlerdir.
Transics’in mükemmel filo yönetimi çözümleri ve WABCO’nun satış sonrası ve sistem entegrasyonu
konusundaki tecrübesinin birleşimi, çekici, treyler, sürücü ve yük yönetimi konusunda benzersiz bir çözüm
sunmaktadır.
Daha fazla bilgi için lütfen INTERMOBIL ile irtibata geçiniz.
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