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AUTO-AKTUALITY

Modul riadenia prepráv ako taký bol vyvinutý priamo pre po-
treby dopravných a  špedičných spoločností s  cieľom zjed-

nodušiť organizáciu prepráv. Spravuje a zhromažďuje množstvo 
údajov. Generuje zoznam vytvorených prepráv, ponúka možnosť 
vytvárať a editovať záznam o preprave. V Module riadenia prepráv 
je implementovaný objednávkový aj fakturačný systém, a tak si 
vedia používatelia generovať rôzne � nančné i logistické reporty. 
Modul umožňuje evidovať zákazníkov, pre ktorých sa realizuje pre-
prava, zaznamenávať ceny a náklady na prepravy. Takéto moni-
torovanie priebehu prepráv potom pomáha s optimalizáciou trás 
vozidiel. Medzi neopomenuteľné parametre Modulu určite parí aj 
upozornenie noti� kačnými alarmami na  vzniknuté potenciálne 
nebezpečné situácie počas prepravy.

Nová funkcia „Dispečerská plachta“ je tiež súčasťou Modulu ria-
denia prepráv a je pre používateľov veľkým prínosom. Do systému 
bola doplnená na základe dopytu zo strany zákazníkov, čo svedčí 
o naozaj interaktívnej spolupráci spoločnosti prevádzkujúcej sys-
tém Dispečer.sk so svojimi zákazníkmi. „Dispečerská plachta“ je 
prehľadný spôsob zobrazovania prepráv pre konkrétne vozidlá 

na časovej osi. V riadku sú zobrazené dni (napr. týždeň) a v stĺpci 
EČV vozidiel. Do grafu je možné vpisovať prepravy pre konkrétne 
vozidlá na dané dni. Prepravy sa tiež môžu priamo v plachte vytvá-
rať či editovať. Zobrazia sa na nej aj detaily k danej preprave. Špedi-
téri a dispečeri už teda nemusia viac prepravy prácne fyzicky za-
znamenávať na tabuľu, vypisovať a zotierať. V systéme s nimi môžu 
pracovať interaktívne a efektívne. Navyše, „Dispečerská plachta“ sa 
automaticky aktualizuje a synchronizuje, aj keď ju využívajú via-
cerí dispečeri súčasne .

Všetky spomínané parametre Modulu riadenia prepráv ako aj no-
vinky „Dispečerská plachta“ boli a sú vyvíjané hlavne pre optima-
lizáciu riadenia prepráv. Dopravným a  špedičným � rmám posky-
tujú priestor pre efektívne využitie vozidiel, výrazne im šetria 
čas a  zabezpečia tiež nemalú úsporu � nančných prostriedkov. 
Toto všetko jednoznačne vedie aj k zvýšeniu spokojnosti klien-
tov prepravných spoločností, ku ktorým sa ich zásielky vďaka „Dis-
pečerskej plachte“ vždy dostanú včas. Jednoducho si stačí objed-
nať systém Dispečer.sk, do áut budú nainštalované monitorovacie 
jednotky a na požiadanie bude do systému implementovaný Mo-
dul riadenia prepráv.

Ak aj vás zaujal monitorovací systém Dispečer.sk a  chcete 
ušetriť finančné prostriedky firmy,  neváhajte kontaktovať dis-
tribútorov systému na  tel. č. +421905970590 alebo e-mailom 
na: obchod@dispecer.sk

Zabudnite na zapisovanie prepráv na tabuľu
Monitorovací systém Dispečer.sk je na trhu takmer 
10 rokov. Majiteľom vozových parkov, skladajúcich 
sa z nákladných či osobných automobilov, výrazne 
zjednodušuje a sprehľadňuje prácu. Na základe 
bezkonkurenčnej ceny a jedinečných technických 
parametrov sa stal Dispečer.sk v ostatných rokoch 
jednotkou na slovenskom trhu. To by však nebolo 
možné bez neustáleho vývoja funkcií systému. 
Nedávno priniesol Dispečer.sk interaktívnu 
novinku v Module riadenia prepráv pod názvom 
„Dispečerská plachta“.


