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12:00 – 12:30 Pracuj bezpiecznie 
i efektywnie dzięki prywatnej giełdzie 
transportowej

 12:30 – 12:45 Odkryj potencjał drzemiący 
w automatyzacji procesów w Twojej firmie

 12:45 – 13:15 Działaj jak cyfrowa spedycja

 13:15 – 13:30 Podsumowanie

 13:30 – 14:10 Q&A



Pracuj  bezpiecznie i efektywnie 

dzięki prywatnej giełdzie 

transportowej



Jak zautomatyzowanie procesów i wykorzystanie nowych 
technologii pozwala zwiększyć rentowność.

Giełda prywatna

Podstawową zaletą giełdy prywatnej jest przeniesienie pełnej 
funkcjonalności i największych zalet giełdy transportowej do wewnętrznego, 
zamkniętego środowiska biznesowego. 

Dzięki temu maksymalizujemy wydajność działu handlowego, jednocześnie dbając
o najwyższy poziom bezpieczeństwa obsługiwanych zleceń. 

Giełda prywatna eliminuje wszystkie mankamenty rynku SPOT. 

Każda giełda prywatna zbudowana jest w oparciu o platformę Trans.eu



W pełni zautomatyzowana ścieżka sprzedaży ładunku

Reguły automatyczne

Giełda prywatna

Giełda publiczna

 Przewoźnicy pierwszego wyboru



Korzyści płynące z posiadania giełdy prywatnej

Zwiększenie 
rentowności (ilość 
frachtów/marża)

Ładunki nie są 
widoczne na 

giełdach 
publicznych

Praca z siecią 
wewnętrznie 

zweryfikowanych 
i sprawdzonych 
przewoźników 

Wykorzystanie 
pełnego potencjału 

bazy kontaktów

Integracja kanałów 
komunikacji w 

jednym miejscu

Zacieśnianie 
współpracy 

z przewoźnikami 



Jak klienci 
postrzegają giełdę 

prywatną?

A UNIQUE 
SOLUTION 

ON THE 
TRANSPOR
T MARKET!



Jak stworzyć własną giełdę prywatną 
i zaoszczędzić czas oraz pieniądze

http://www.youtube.com/watch?v=9iR6vWO8hbU


TMS  & Integracja



Możliwości integracji Platformy 
Trans.eu z TMS

Step…
Step…Utworzenie 

Frachtu
Publikacja 

Frachtu
Status

 frachtu
Status

Frachtu

Automatyzacja publikacji frachtów

Utworzenie
zlecenia

Odbieranie 
ofert

Negocjacje Akceptacja/ 
Odrzucenie

Automatyzacja publikacji frachtów oraz negocjacji

Dane pojazdu 
i kierowcy

Potwierdzenie 
zlecenia

Automatyzacja publikacji frachtów, negocjacji wraz z obsługą zleceń transportowych



Wykorzystanie
 integracji z TMS przy 
publikacji frachtów 
na giełdę prywatną 

jest jednym 
z kluczowych 

gwarantów sukcesu 
Klienta 

Dostawcy kompleksowych rozwiązań TMS aktywnie 
współpracują z platformą Trans.eu
 i nieustannie usprawniają wachlarz dostępnych usług.

Zachęcamy do kontaktu z dostawcą Waszego TMSa w celu 
podjęcia działań mających na celu automatyzację publikacji 
frachtów na giełdzie prywatnej.



Korzyści płynące z integracji

Zautomatyzowanie 
i przyspieszenie 

procesu 
przesyłania danych

Redukcja pracy 
ręcznej, 

minimalizacja 
błędów

Poprawa 
wydajności 
procesów

Możliwość 
zautomatyzowania 

procesu doboru 
przewoźnika

Możliwość 
zautomatyzowania 
procesu negocjacji

Zwiększenie liczby 
zrealizowanych 

zleceń = większe 
korzyści finansowe 



fireTMS to kompleksowy system do zarządzania transportem 

i spedycją. Pozwala przyspieszyć i usprawnić pracę związaną 

z realizacją przewozów ładunków, od momentu przyjęcia 

zamówienia, poprzez monitorowanie dostawy, aż po rozliczanie 

i raportowanie. 

system do zarządzania transportem 
dla przewoźników i spedycji 

https://firetms.com/pl


wygoda i prostota 
obsługi

szybki dostęp do 
informacji   wzrost efektywności 

pracy 

dokumentacja 
w jednym 
systemie 

integracja 
z telematyką 

GPS 

oszczędność czasu 
dzięki automatyzacji

Korzyści  
fireTMS

planowanie przewozów 

zarządzanie zleceniami

fakturowanie 

raportowanie

monitoring płatności

komunikacja z kierowcą

Planuj, realizuj i rozliczaj 
w jednym zintegrowanym 
systemie online!



Przeładunki w magazynach i na trasie

Wystawianie ładunków na Trans.eu

Przypomnienia o OCP przewoźnika

Plan załadunków i rozładunków

Szablony zleceń spedycyjnych

Zlecenia spedycyjne

Prowizja spedytora

Panel przewoźnika

Funkcje dla spedycji 



Zapraszamy do kontaktu 

Joanna Brandys
Head of TMS Partnership & Integration

+48 717 333 985

jbrandys@trans.eu 

Marcin Borek 
Head of Business Development

+48 32 4420 196

m.borek@firetms.com

Artur Dziadosz
Sales&Support Expert

+48 717 333 590

adziadosz@trans.eu


