INFORMATION DRIVEN ENTERPRISE
Transportation
Third Party Logistics (3PL)
Transportation Management

Shipment Planning:

Τν Transportation Management δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζε εηαηξείεο
λα δηαρεηξίδνληαη ην δίθηπα κεηαθνξώλ ηνπο ζε παγθόζκηα θιίκαθα, σο πξνο ηε ξνή ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο (εμεξρόκελα
έηνηκα πξντόληα, εηζεξρόκελεο πξνκήζεηεο, εηαηξηθέο απνζηνιέο,
επηζηξνθέο), ηνλ ηξόπν κεηαθνξάο (νδηθή, αεξνπνξηθή, ζαιάζζηα
θαη ζηδεξνδξνκηθή) θαη ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή (εζληθή ή δηεζλή
κεηαθνξά).
Τν Transportation Management παξέρεη ηαπηόρξνλε ππνζηήξημε
γηα πνιιέο γιώζζεο, λνκίζκαηα, κνλάδεο κέηξεζεο κεηαθνξάο
θαη ηηκνιόγεζεο ,γεσγξαθηθέο δώλεο θαη επηρεηξεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ κπνξεί λα δηαθέξνπλ αλά επηρεηξεκαηηθή κνλάδα θαη
γεσγξαθηθή πεξηνρή. Ωο απνηέιεζκα νη εηαηξείεο κπνξνύλ λα
ππνζηεξίμνπλ ηηο απαηηήζεηο ησλ παγθόζκησλ δξαζηεξηνηήησλ
ηνπο ελώ απνθνκίδνπλ ηε κέγηζηε απνηειεζκαηηθόηεηα πνπ παξέρεη ε εληαία ιύζε δηαρείξηζεο κεηαθνξώλ.
Με ην Transportation Management, κπνξείηε λα παξέρεηε πιήξε
γθάκα ππεξεζηώλ, από δηαρείξηζε κεηαθνξώλ κέρξη θνξπθαίεο
παξνρέο logistics. Με κεγαιύηεξε ζπλεξγαζία, θαιύηεξν έιεγρν
ηνπ θόζηνπο θαη απμεκέλε αμηνπηζηία, βειηηώλεηε ηελ απόδνζε
ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ηνπ πειάηε ζαο

Πξνγξακκαηίδεη θαη εθηειεί ηηο απνζηνιέο γηα κέγηζηε ιεηηνπξγηθή
απνδνηηθόηεηα. Παξέρεη απηνκαηνπνηεκέλε ππνζηήξημε ιήςεο
απνθάζεσλ γηα πιήξε ζελάξηα κεηαθνξάο από ηελ πην απιή θαη
άκεζε κεηαθνξά έσο ηελ πην πνιύπινθε κε πνιιαπιά επίπεδα
θαη πνιιαπινύο ηξόπνπο κεηαθνξάο. H ππνζηήξημε ιήςεο απνθάζεσλ πεξηιακβάλεη ιεηηνπξγία γηα ειάρηζην θόζηνο κεηαθνξάο,
επηινγή ηνπ είδνπο θαη ηνπ επίπεδνπ κεηαθνξάο, εθαξκνγέο γηα
ηε ζεηξά δξνκνιόγεζεο θαη βαζηθά πξνγξάκκαηα κεηαθνξώλ
(π.ρ. αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ην κεηαθνξέα). Επηπιένλ ην
Transportation Management παξέρεη ηζρπξή ιεηηνπξγηθόηεηα γηα
ηε δηαρείξηζε ησλ έθηαθησλ πεξηζηάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εθηέιεζεο (π.ρ. track planned vs. Actual, εθηξνπή απνζηνιώλ,
επηηάρπλζε παξάδνζεο).

Δηαρείξηζε Πξνζθνξώλ

Αλαθνξέο θαη έγγξαθα:
Τν Transportation Management ρξεζηκνπνηεί ην Business Intelligence Publisher γηα λα δεκηνπξγήζεη αλαθνξέο θαη έγγξαθα. Παξαδείγκαηα ηππνπνηεκέλσλ εγγξάθσλ πεξηιακβάλνπλ: ηηκνιόγην,
δειηίν απνζηνιήο, Pick Slip, δειηίν παξαιαβήο, δειηίν εζσηεξηθήο δηαθίλεζεο, δειηίν θαηαζηξνθήο, CMR, AVIS. Οη πειάηεο
κπνξνύλ λα ηξνπνπνηήζνπλ ηηο ηππνπνηεκέλεο αλαθνξέο θαη
έγγξαθα ή λα δεκηνπξγήζνπλ ηα δηθά ηνπο ρξεζηκνπνηώληαο ην
Business Intelligence Publisher. Έγγξαθα πνπ πξνέξρνληαη από
εμσηεξηθά ζπζηήκαηα κπνξνύλ λα γίλνπλ upload ζην Transportation Management θαη λα επηζπλαθηνύλ ζηελ αληίζηνηρε παξαγγειία, απνζηνιή, θιπ.

Υπνζηεξίδεη πιήξε δηαρείξηζε πξνζθνξώλ ζε πειάηεο, κέζα από
ηηο νπνίεο νη ρξήζηεο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα θαηαρσξνύλ εμεηδηθεπκέλνπο ηηκνθαηαιόγνπο κεηαθνξώλ (on the spot πξνζθνξέο
θαη ζπκβόιαηα). Οη ηηκνθαηάινγνη κεηαθνξώλ νδεγνύλ ζε απηόκαηε δεκηνπξγία εληνιώλ κεηαθνξώλ θαη ππνινγηζκό ρξεώζεσλ
γηα θάζε ζπλδπαζκό αθεηεξίαο/πξννξηζκνύ, incoterms,κεηαθεξόκελσλ εηδώλ (κε θαηεγνξηνπνηήζεηο π.ρ. ADR Operational Planning:
εκπνξεύκαηα), δώλεο ηαρπδξνκηθώλ θσδηθώλ αληαπνθξηηώλ θαη
Οη Πειάηεο κπνξνύλ λα ζέζνπλ ηνπο δηθνύο ηνπο επηρεηξεκαηηθνρηιηνκεηξηθήο απόζηαζεο.
ύο θαλόλεο θαη ινγηθέο, ζε ζπλδπαζκό κε ηζρπξνύο αιγνξίζκνπο
θαη κεραλέο βειηηζηνπνίεζεο, γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ απνζηνιώλ βάζε ηνπ θόζηνπο, ην επίπεδν ππεξεζηώλ θαη ηε ρξήζε ησλ
Transportation Order Management:
παγίσλ. Υπνζηεξίδνληαη επίζεο ζελάξηα γηα κεηαθνξέο κε πνιΕλνπνίεζε κε ηε δηαρείξηζε ησλ πσιήζεσλ (Sales order Man- ιαπιέο ζηάζεηο, κε ελνπνίεζε παξαγγειηώλ, ζπξξαθή αμίαο θαη
agement) θαη ηελ απνζήθε (Warehouse Management) γηα ζθνπν- θόζηνπο, κεηαθόξησζε θαη cross-docking.
ύο δηαρείξηζεο ησλ απαηηήζεσλ παξαθνινύζεζεο όινπ ηνπ θύθΑζθαιήο Σπλεξγαζία (web based):
ινπ ηεο κεηαθνξάο.
To Transportation Management όπσο όια ηα Modules ηνπ JD
To Transportation Management δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηηο επηρεηξήEdwards ιεηηνπξγεί βαζηζκέλν ζην Internet θαη επηηξέπεη κε πςεζεηο λα δηαρεηξίδνληαη θεληξηθά όιεο ηηο ρξεώζεηο ηνπο, ζπκπεξηιό επίπεδν αζθάιεηα ζε όινπο ηνπο εκπνξηθνύο ζπλεξγάηεοιακβαλνκέλεο θαη ηεο ππνζηήξημεο truckload, less-thanπξνκεζεπηέο, πειάηεο, κεηαθνξείο, κεζίηεο θ.η.ι. δίλνληάο ηνπο
truckload, parcel, air, rail θαη ocean rates. Τν Oracle Transportaηελ επθαηξία λα έρνπλ πξόζβαζε ζηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη
tion Management ππνζηεξίδεη πιήξσο “sell” side rating γηα εηαηεπηρεηξεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο ζην Transportation Management. Γηα
ξίεο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο Logistics θαη κεηαθνξώλ.
παξάδεηγκα νη πξνκεζεπηέο κπνξνύλ λα δξνκνινγήζνπλ ηηο παξαγγειίεο ηνπο, νη κεηαθνξείο κπνξνύλ λα απνδερηνύλ θαη λα
δηαρεηξηζηνύλ ηηο απνζηνιέο ηνπο θαη νη πειάηεο κπνξνύλ λα δνπλ
ηελ θαηάζηαζε ησλ παξαδόζεώλ ηνπο.
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Advance Pricing

INFORMATION DRIVEN ENTERPRISE

Διαμεταυορά, Εναπόθεση, Αποθήκευση, 3PL,
WMS
Profitability Analysis Transportation Trips,
3PL

Έιεγρνο Φξεώζεσλ

Οδηθή,ζηδεξνδξνκηθή,αεξνπνξηθή κεηαθνξά

Οη ιεηηνπξγίεο δηαρείξηζεο ηεο πιεξσκήο λαύινπ, ησλ ρξεώζεσλ
θαη ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Transportation Management επηηξέπεη
ζηνπο παξνρείο ππεξεζηώλ Logistics θαη ζηνπο κεηαθνξείο λα
δηαρεηξίδνληαη ηαπηόρξνλα ηελ θεξδνθνξία θαη ηελ εμππεξέηεζε
πειάηε γηα ηηο παξαγγειίεο logistics. Επηπιένλ επηηξέπεη λα ειέγρνπλ ηηο ρξεώζεηο ησλ Agents.

Μνπζακάο, ςπγεία

Advanced Pricing

Incoterms
Εηζαγσγή – Εμαγσγή
Εζσηεξηθνύ – Εμσηεξηθνύ
Φώξα
Αληαπνθξηηήο
3PL Pricing

To Warehouse Management ππνζηεξίδεη ηηκνθαηαιόγνπο ππεξεζηώλ logistics αλά πειάηε θαη αλά θαηεγνξία εηδώλ κε πνιιαπινύο ηξόπνπο ρξέσζεο ηεο ίδηαο ππεξεζίαο, ζε όιεο ηηο κνλάδεο
κέηξεζεο θαη ζε πνιιαπιά λνκίζκαηα. Η ηηκνιόγεζε γίλεηαη αλαιπηηθά ή ζπγθεληξσηηθά γηα όπνηα ρξνληθή πεξίνδν επηζπκεί ν
ρξήζηεο θαη γηα θάζε ππεξεζία ππάξρεη δηαζέζηκνο ν ηξόπνο
ππνινγηζκνύ ηεο ζε θάζε ηηκνιόγην. Οη ηηκνθαηάινγνη logistics
παξακεηξνπνηνύληαη εύθνια, ώζηε λα θαιύςνπλ αθόκα θαη ηα πην
Controls
εμεηδηθεπκέλα ζπκβόιαηα. Οξηζκέλα παξαδείγκαηα ππεξεζηώλ
Η πιήξε νξαηόηεηα ησλ απνζηνιώλ ηνπ Transportation Manage- πνπ θαιύπηνληαη είλαη:
ment επηηξέπεη ζηηο επηρεηξήζεηο λα δηαρεηξηζηνύλ κηα παξαγγειία
Απνζήθεπζε
από ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο απνζηνιέο κέρξη ηε κεηάβαζε ησλ
Φνξηνεθθόξησζε
θνξηίσλ θαη ηνλ ηειηθό δηαθαλνληζκό ηεο κεηαθνξάο θαη ησλ νηθνHandling (picking-packing)
λνκηθώλ ππνρξεώζεσλ.
Αλαζπζθεπαζία
Ελώ άιιεο ιύζεηο κπνξεί λα έρνπλ ππνζηήξημε γηα νξηζκέλεο
Παξαγσγή
νηθνλνκηθέο ιεηηνπξγίεο από ηελ πιεπξά ηνπ πσιεηή, όπσο
Αζθάιηζε πξντόλησλ
πξνζθνξέο ή ινγαξηαζκνύο πιεξσηένπο, κόλν ην Oracle TransΕηηθεηνπνίεζε
portation Management ππνζηεξίδεη ηελ ελ ιόγσ δηπιή πξννπηηθή
ζε όιε ηε δηαδηθαζία ησλ logistics.
Απόδνζε barcode
ΤνTransportation Management ππνζηεξίδεη επίζεο ρξεώζεηο πειάηε. Από ηελ πην απιή εζσηεξηθή ρξέσζε κέρξη ηα πην ζύλζεηα
markup κνληέια, ην Oracle Transportation Management παξέρεη
ηελ πην νινθιεξσκέλε θαη αζθαιή ρξέσζεο πνπ είλαη δηαζέζηκε.

Μπνξείηε λα ελνπνηήζεηε ιεηηνπξγίεο ζηηο παξαγγειίεο πειαηώλ
γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό, ηελ βειηηζηνπνίεζε, ηελ εθηέιεζε θαη
ηελ πιεξσκή λαύινπ ελώ παξάιιεια λα δηαηεξείηε πξνζθνξέο,
νξαηόηεηα θαη δηαδηθαζία ρξεώζεσλ αλά πειάηε.

Ζύγηζε
Παιεηνπνίεζε
Δηάζεζε παιέηαο
Έθδνζε Δειηίνπ Απνζηνιήο
RFID
Εξγαηηθά

Profitability Analysis Transportation
Η αλάιπζε θεξδνθνξίαο πνπ πξνζθέξεη ην transportation management θηάλεη κέρξη ηα ρακειόηεξα επίπεδα παξαθνινύζεζεο
θέξδνπο-δεκηάο, ηα νπνία γηα ηηο πεξηζζόηεξεο εηαηξείεο ηνπ ρώξνπ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί σο αθνινύζσο: ηαμίδη (θνξηεγό), εληνιή
πειάηε γηα κεηαθνξά, πειάηεο θαη είδνο ππεξεζίαο (π.ρ. κεηαθνξά δηεζλήο θαη εζσηεξηθή, αζθάιεηα, collection θηι).
Με βάζε ηηο παξαπάλσ δηαζηάζεηο ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα
λα αληιεί ζηε ζπλέρεηα θαη αλάιπζε θεξδνθνξίαο ζε δηάθνξα
άιια επίπεδα, όπσο γηα παξάδεηγκα:

Οινθιεξσκέλν Σύζηεκα
Οινθιεξσκέλε, On Line Δηαζύλδεζε Transportation - 3PL
Ελαπόζεζε
Πξνζσξηλή Απνζήθεπζε
Μεηαθνξά από- ζε Inventory & Advanced WMS
Οινθιεξσκέλε On Line δηαζύλδεζε κε ινγαξηαζκνύο Agents,
Πειαηώλ, Λνγηζηηθή, Profitability.
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