
Program do awizowania dostaw

Punktem wyjścia zmian w pracy magazynu jest 
potrzeba związana z awizacją dostaw. 
Oprogramowanie ma za zadanie rozwiązać problemy 
powstające poprzez rosnące wolumeny produkcyjne. 
Za tym zwykle idzie zwiększona liczba dostaw 
półproduktów, a także wysyłek wyrobów gotowych. 
Stają się one coraz większym wyzwaniem w 
zarządzaniu pracą magazynów. Niezbędnym dla firmy 
okazuje się program do awizowania dostaw. Na rynku 
jest wiele takich programów. Jak to zwykle bywa różnią 
się funkcjonalnością oraz ceną. Jednak VSS.net jest 
niezwykle elastyczny. Dzięki czemu można go 
spersonalizować tak aby odpowiadał użytkownikom.
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Oprogramowanie awizacje

Oprogramowanie Studio VSS.net to system 
zarządzania awizacjami, czyli rozwiązanie typu VSS 
(Vehicle Scheduler Solution), czyli system 
informatyczny do zarządzania procesami logistycznymi 
związanymi z harmonogramowaniem transportów 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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Awizacja transportu

Zarządzanie oknami czasowymi optymalizuje procesy 
wewnętrzne, zwiększa zdolność przeładunkową i 
zmniejsza opóźnienia. Ponadto awizacja transportu 
oznacza także precyzyjne czasy załadunku i 
rozładunku. Czasy oczekiwania, zatory, wąskie gardła 
w produkcji i niepotrzebne koszty wynikają z 
nieskoordynowanej dostawy lub wysyłki. Dzięki 
zoptymalizowanemu oprogramowaniu do rezerwacji 
przedziałów czasowych możesz kontrolować 
przepustowość swojego magazynu. Odpowiednie 
alokacje transportów powodują, że są znacznie 
mniejsze kolejki, a możliwości magazynu optymalnie 
wykorzystywane.
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Kalendarz dostaw

Oprogramowanie yard management, które umożliwia 
planowanie transportów i czasu potrzebnego na 
rozładunek oraz załadunek towaru z uwzględnieniem 
danych dotyczących ilości asortymentu, jego rodzaju 
oraz typu transportu. Ponadto umożliwia komunikację 
między kierowcą oraz magazynem. Zawiera także 
intuicyjny kalendarz dostaw, który wyświetlisz na 
komputerze czy telefonie komórkowym.
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Oprogramowanie do awizowania transportu

Za pomocą kalendarzy awizacji łatwo będziesz mógł 
zarządzać terminami jakie zarezerwowane są w 
magazynie. Kalendarz dostępny jest dla kont typu: 
dostawca; odbiorca; przewoźnik. Podobnie jak w 
przypadku kalendarza spedytora w kalendarzu awizacji 
jest dostępny plan pracy magazynu. Ponadto 
oprogramowanie do awizowania transportu udostępnia 
pełną historię zdarzeń związanych z planowaniem i 
realizacją transportów. 
Analizuj i raportuj czasy z planowanymi czasami, a 
rzeczywistymi realizacjami. Kontroluj czas pracy 
magazynów związanych z załadunkiem lub 
rozładunkiem. Uzyskaj wiedzę i narzędzia do 
motywowania pracowników.
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Awizacje transportu

SoftwareStudio oferuje aplikację okna czasowe, czyli 
oprogramowanie automatyzujące procesy planowania 
załadunków i rozładunków. Awizacje transportu może 
zrealizować samodzielnie dostawca lub w jego imieniu 
przewoźnik. Kontrahenci  rejestrują przyjazdy, mogą 
informować online o zdarzeniach uniemożliwiających 
im terminowe dotarcie do magazynu.
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Time slot management aplikacja

Dobre planowanie okien czasowych to skuteczne 
zmniejszenie kolejek przed magazynem. Platforma do 
zarządzania oknami czasowymi pozwala na wydajne 
zarządzanie transportami przychodzącymi i 
wychodzącymi. Ważne, aby oprogramowanie 
umożliwiało zarówno planowanie przyszłych okien 
czasowych poprzez wgląd w harmonogram 
transportów, ale również zarządzanie nimi w czasie 
rzeczywistym. 
To wszystko, a także więcej umożliwia aplikacja time 
slot management. Pracownik może sam decydować o 
czasie okna czasowego, ale możliwa jest również 
automatyzacja wyznaczania trwania okna czasowego 
ze względu na różne dane: typ transportu, rodzaj 
przyjmowanego asortymentu, ilość towaru do 
rozładowania/załadowania i wiele innych.
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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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Magazyn - okna czasowe

Problemy komunikacyjne pomiędzy pracownikami biura 
i magazynu eliminuj za pomocą oprogramowania. 
Magazyn - okna czasowe to także narzędzie 
komunikacji. Internetowy system przedziałów 
czasowych jest rozwiązaniem umożliwiającym 
koordynację prac załadunkowych. Dzięki procesowi 
zatwierdzania okien czasowych można łatwo 
rezerwować według wolnych miejsc. Rezerwacja 
terminu na wspólnym interfejsie dostępna jest online.
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Program do awizacji

Program do awizacji to rozwiązanie typu VSS (Vehicle 
Scheduler Solution). Jest to system informatyczny do 
zarządzania procesami logistycznymi związanymi z 
harmonogramowaniem transportów 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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Kalendarz rezerwacji w magazynie

Bezpłatna rezerwacja terminu na podstawie rezerwacji. 
Funkcja zmniejsza liczbę czekających ciężarówek i 
czas oczekiwania przed załadunkiem. Kalendarz 
rezerwacji w magazynie eliminuje dodatkowe koszty 
generowane przez przestoje.
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System awizowania aut

Rezerwacja terminów odbywa się w oparciu o ustalone 
reguły systemu. System awizowania aut gwarantuje, że 
przewoźnicy będą regularnie przyjeżdżać w godzinach 
pracy. Zmniejsza to liczbę czekających ciężarówek i 
czas oczekiwania przed magazynem. Oprogramowania 
używasz przez Internet, a aplikację mobilną na 
telefonie z systemem Android.  
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Planowanie dostaw

W programie StudioSystem dostępna jest 
funkcjonalność umożliwiająca awizację dostaw do 
magazynu wraz z ewidencją rezerwacji ramp w 
magazynie powiązanych z transportem (dostawy i 
wysyłki) oraz tworzenie harmonogramów dla magazynu 
i rampy załadunkowej. Planowanie dostaw umożliwia 
nam sprawne zarządzanie przepływem ciężarówek na 
ternie zakładu i magazynu.
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Zarządzanie oknami czasowymi

Skorzystaj z modułu do zarządzania oknami 
czasowymi i zarządzaj możliwościami załadunkowymi i 
rozładunkowymi. VSS.net jest to internetowa platforma 
zarządzania harmonogramami transportowymi. 
Zaprojektowana przez polski zespół developerów. Ma 
na celu wymianę informacji w czasie rzeczywistym 
między wszystkimi osobami zaangażowanymi w 
łańcuch logistyczny. W efekcie zarządzanie oknami 
czasowymi stanie nieodzownym elementem procesu 
zaopatrzenia magazynów i obsługi transportów.
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Awizacja kierowcy

Informacje takie jak przewidywane opóźnienia mogą 
być przekazywane poprzez systemy monitoringu GPS. 
Prawie każde auto dostawcze posiada taki system. W 
sytuacji, gdy system nawigacji GPS określa pozycję, 
przekazuje dane auta do aplikacji VSS.net, gdzie 
następuje awizacja kierowcy. Program na podstawie 
szacunków związanych z odległością od zakładu może 
automatycznie informować o możliwych opóźnieniach i 
sugerować nowe czasy.
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Program zarządzania oknami czasowymi

Platforma awizacyjna nie wystarczy do rozwiązania 
problemu z ruchem drogowym. Samo dopasowanie 
przedziałów czasowych do bieżącej sytuacji nie 
pozwala na efektywny przeładunek ciężarówek. To 
tylko jeden aspekt dobrego i praktycznego rozwiązania. 
Ważne jest posiadać odpowiednio wdrożony program 
zarządzania oknami czasowymi. 
Należy przy tym obsługiwać przybywające ciężarówki 
na podstawie zestawu reguł i priorytetów w czasie 
rzeczywistym. Dlatego,  aby zapewnić przejrzysty 
proces obsługi z możliwie najkrótszymi czasami 
oczekiwania i przepustowości należy grodzić dane w 
jednym miejscu. Poza przejrzystością dotyczącą 
faktycznego czasu przybycia masz historię zdarzeń, 
którą będzie można wykorzystać do raportowania i 
szkolenia kolejnych pracowników.
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Aplikacja Android dla kierowcy

Bardzo się cieszę, że uruchomiliśmy w naszej firmie 
system VSS.net. Ponieważ aplikacja Android dla 
kierowcy już w pierwszych tygodniach wpłynęła na 
zaoszczędzony czas pracy. Android to wygodna 
aplikacja ze wszystkimi niezbędnymi informacjami w 
jednym miejscu (smartphone). Zadowoleni są kierowcy, 
których dzień pracy z pewnością stał się łatwiejszy i 
prostszy. Dla szefa logistyki odpowiedzialnego za 
zaopatrzenie magazynów oraz spedycje są to 
argumenty do inwestycji w nowoczesne rozwiązanie.
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Platforma awizacyjna

Planowanie dostaw to jedno z istotniejszych zadań 
magazynu. Opóźnienia dostaw generują straty i 
negatywnie wpływają na relacje z klientami. Platforma 
awizacyjna oznacza konieczność pracy wielojęzycznej, 
czyli obsługa w języku użytkownika i przewoźnika. 
Program udostępnia raporty obrazujące zarówno 
sprawność przewoźników, jak i obciążenie magazynu. 
Dzięki nim Planowanie transportu staje się z czasem 
bardziej efektywne.
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Time slot management

Inteligentna rezerwacja została opracowana z myślą o 
użytkownikach magazynu, ochrony obiektu i 
logistykach. Nie zapomnieliśmy o spedytorach i 
przewoźnikach. Zaprojektowaliśmy system VSS.net w 
taki sposób, aby proces rezerwacji był jak najprostszy. 
Jednocześnie nasze rozwiązanie jest w pełni 
konfigurowalne. Ponieważ posiada ono cechy 
charakterystyczne do obsługi magazynów, dlatego 
może być używane jako samodzielne narzędzie 
awizacyjne lub być zintegrowane z TMS. Nasz system 
wykorzystywany jest w Europie przez liderów wielu 
branż do planowania transportów i obsługi magazynów.
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System do awizacji

Niezbędnym okazuje się znalezienie rozwiązania 
systemowego. Rozwiązaniem, które potrafi zintegrować 
wszystkie magazyny i ich transporty w jednym miejscu. 
Oprogramowanie będące intuicyjnym w obsłudze dla 
wszystkich uczestników. System do awizacji oparty o 
platformę StudioSystem rejestruje wszystkie wizyty, 
kontroluje ich cel, czas i przebieg oraz koordynuje 
dostęp do zasobów (doków, parkingów, wag). 
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Program do awizacji aut

Sekcja Transport dla magazynu (program do awizacji 
aut) pozwala nam na bezpośrednie dopisanie 
transportu do wybranego magazynu, wybranej rampy i 
wybranej godzinie. Program do awizacji aut wdrażany 
w magazynach zapewnienia lepszą obsługę dostawców 
i przewoźników. 
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Time slot management software online

Awizowanie dostaw to dbanie o sprawne 
funkcjonowanie przedsiębiorstw produkcyjnych i 
centrów logistycznych. Aby zapewnić odpowiedni 
poziom realizacji tych zadań należy wdrożyć time slot 
management software online. Dlaczego wersja online? 
Ponieważ z dostępu do systemu będą korzystać także 
kontrahenci, spedytorzy oraz przewoźnicy i ich 
kierowcy. Duża ilość użytkowników skutkuje 
koniecznością pracy zdalnej, online przez Internet.
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VSS.net software

Korekta i skrócenie czasu oczekiwania i 
przepustowości jest możliwe tylko wtedy, gdy 
ciężarówki są obsługiwane zgodnie z ich kolejnością 
pierwszeństwa. Jak to jednak osiągnąć bez systemu 
informatycznego? Oprócz czasu trwania przedziału 
czasowego można to ustalić za pomocą reguł platformy 
VSS.net software. Wiele czynników wpływa na 
przeładunek ciężarówek w przedsiębiorstwie. 
Przekonasz się jak skomplikowany może być proces 
załadunku i rozładunku, gdy próbuje się osiągnąć 
możliwie najkrótszy czas oczekiwania i przeładunku.
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Slot management

Rozwiązanie wspomagające zarządzanie ruchem 
środków transportu oraz ruchem pieszych na terenie 
przedsiębiorstwa. Slot management, czyli planowanie 
okien czasowych dla załadunku i rozładunku pojazdów, 
pozwala na optymalne wykorzystanie istniejących 
zasobów przedsiębiorstwa. Ogranicza powstawanie 
wąskich gardeł związanych z obsługą magazynu. Okno 
rezerwacji, czyli aplikacja do awizacji. 
Aplikacja awizacyjna może być zintegrowana z 
systemem monitorowania aut. Wykorzystujemy tutaj 
nawigację samochodów. Pojazd monitorowany jest 
przez każdego przewoźnika. Dane o bieżącej lokalizacji 
mogą być okresowo np. co 15 minut przekazywane do 
platformowy awizacyjnej. 
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Program VSS.net

Istnieją różne podejścia do inteligentnego planowania 
kontroli dostaw ciężarówek i zarządzania przedziałami 
czasowymi. Chociaż dynamiczne podejście do 
rezerwacji przedziałów czasowych odwzorowuje 
bieżącą sytuację ciężarówek, to jednak nie zapobiega 
okresom szczytowym. Dlatego program VSS.net musi 
wspierać prowadzenie harmonogramów, aby skracać 
czasy oczekiwania. Ponieważ dynamiczne przedziały 
czasowe nie pozwalają uniknąć godzin szczytu, zatem 
nie są potencjalnym rozwiązaniem dla korków. Wydaje 
się bardziej optymalne dostosowywanie przedziałów 
czasowych do rzeczywistych warunków w magazynie.

Software house strona 25 z 40 

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


Awizacja dostawy

System informatyczny do zarządzania procesami 
logistycznymi związanymi z harmonogramowaniem 
transportów. A to oznacza awizację dostawy 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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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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Oprogramowanie okna czasowe

Dobre planowanie okien czasowych to skuteczne 
zmniejszenie kolejek przed magazynem. Platforma do 
zarządzania oknami czasowymi pozwala na wydajne 
zarządzanie transportami przychodzącymi i 
wychodzącymi. Ważne, aby oprogramowanie okna 
czasowe umożliwiało zarówno planowanie przyszłych 
okien czasowych poprzez wgląd w harmonogram 
transportów, ale również zarządzanie nimi w czasie 
rzeczywistym. 
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Okienka czasowe

Sprawne zarządzanie awizacjami poprzez ustalanie 
wizyt oraz ich przebiegu. Planowanie i kontrolowanie 
celów oraz przebiegu dostaw i transportu. Utworzenie 
awizacji odbywa się za pomocą formularza 
internetowego lub aplikacji mobilnej. Zarezerwowanie 
czasu na załadunek/rozładunek to wybór wolnego 
okienka czasowego. Ponadto aplikacja awizacyjna 
może być zintegrowana z systemem monitorowania 
aut. Wykorzystujemy tutaj nawigację samochodów. 
Pojazd monitorowany jest przez każdego przewoźnika. 
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Time slot management program

SoftwareStudio przygotowało program VSS.net, czyli 
oprogramowanie klasy Yard management system. Jest 
to nowoczesne rozwiązanie magazynowe. Time slot 
management program jest przeznaczony dla 
wymagających firm, które chcą mieć sprawny system 
do porządkowania awizacji i zarządzania nimi. 
System YMS to oprogramowanie, które przechowuje 
informacje dotyczące wizyt. Zarówno polegających na 
wypływie asortymentu z magazynu, jak i dostawie. 
Odnotowuje nie tylko podstawowe wiadomości 
odnośnie czasu i celu wizyt, ale też zapewnia kontrolę 
nad dostępami do wiadomości na temat wag, 
parkingów, czy innych informacji dotyczących zasobów. 
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Oprogramowanie VSS.net

Inteligentne rozwiązania oparte na metodach sztucznej 
inteligencji są w stanie uwzględnić wiele wpływających 
czynników zgodnie z ich odpowiednią wagą. Oferując 
oprogramowanie VSS.net chcemy, aby ład i porządek 
były wartością dodaną. Posiadając informacje o ETA 
oraz wiedzą i regułami, algorytmy sztucznej inteligencji 
pomagają usprawniać procesy kolejkowania aut. W ten 
sposób umożliwiają wydajność ogólnego procesu 
logistycznego. Systemy YMS kontrolują cały proces w 
czasie rzeczywistym. W efekcie manualna interwencja 
w zarządzanie obszarem załadunku jest konieczna 
tylko w wyjątkowych przypadkach.
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Rezerwowanie okien czasowych

Możesz dotrzeć do wszystkich dokumentów i 
obsługiwać je w jednym miejscu. Zmniejsza to pracę 
papierkową dla organizatorów transportu i znacznie 
ułatwia znajdowanie informacji o wcześniejszych 
dostawach. Dostępna jest obsługa dokumentów w 
programie do rezerwowania okien czasowych.
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YMS program

Rozładunki i załadunki towarów najlepiej jest planować 
i kontrolować poprzez profesjonalne oprogramowanie 
do awizacji transportu. Awizacja w transporcie 
zoptymalizuje rzeczywisty czas załadunków i 
rozładunków towarów. Stanowi ona kluczowy czynnik 
zarówno dla przewoźnika, jak i pracowników działu 
logistyki i magazynu. 
YMS program pozwala na wykonywanie różnorodnych 
operacji, takich jak: wybranie pojazdu, dodanie nowej 
awizacji, identyfikacji awizacji, rejestrowanie wizyt w 
magazynie i harmonogramowanie ich oraz innych. 
Dostęp do oprogramowania jest dostępny z każdego 
urządzenia, które posiada przeglądarkę internetową. 
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YMS system online

Najważniejszym aspektem zarządzania łańcuchem 
dostaw jest planowanie. Doskonałe oszacowanie 
dostawy uwzględnia takie dane, jak natężenie ruchu, 
typ i pojemność pojazdu. Ponadto konieczne jest 
uwzględnienie natężenia ruchu w obszarach, przez 
które będą przemieszczać się pojazdy dostawcze. 
Informacje te mogą być wykorzystywane przez 
oprogramowanie YMS system online. SoftwareStudio 
oferuje oprogramowanie do zarządzania awizacjami i 
transportem VSS.net. Pomoże Ci ono zobaczyć 
wszystkie szczegóły wysyłki w jednym miejscu. 
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Time slot management programy

Planowanie okien czasowych dla załadunku i 
rozładunku pojazdów, pozwala na optymalne 
wykorzystanie istniejących zasobów przedsiębiorstwa. 
Time slot management programy to  system 
informatyczny do zarządzania przestrzenią 
składowania. System ten rejestruje wszystkie wizyty, 
kontroluje ich cel, czas i przebieg oraz koordynuje 
dostęp do zasobów (doków, parkingów, wag). Yard 
Management System może obejmować także zadania 
TMS, czyli awizowanie transportów i blokowanie okien 
czasowych.
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Awizacja w transporcie

Ogromnym wsparciem w nadzorowaniu awizacji, a 
także planowaniu dostaw jest odpowiednie 
oprogramowanie. SoftwareStudio wprowadziło na 
rynek system awizacyjny VSS.NET. Awizacja w 
transporcie wdrażana jest w przedsiębiorstwach, 
których priorytetem jest zapewnienie lepszej obsługi 
firm transportowych. 
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YMS aplikacja

Automatyzacja i udoskonalenie tworzenia okien 
czasowych jest możliwe dzięki najlepszej wersji 
oprogramowania oferowanej przez SoftwareStudio. 
YMS aplikacja jest odpowiedzią na najważniejsze 
potrzeby firm magazynowych, logistycznych i 
produkcyjnych. Rozładunki i załadunki towarów 
najlepiej jest planować i kontrolować poprzez 
profesjonalne oprogramowanie do awizacji transportu.
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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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Time slot software

Przestań zgadywać! Czas wiedzieć! Zacznij korzystać z 
time slot software, czyli platformy do zarządzania 
oknami czasowymi. Platforma VSS.net powiadamia o 
stanie i terminach dostawy. Twój time slot software 
zapewnia prosty, intuicyjny interfejs. Ponadto dzięki 
automatyzacji wymiany danych (pliki XLS, CSV lub 
WebApi) możesz szybko pozyskiwać informacje z 
innych systemów ERP, TMS czy WMS oraz od 
dostawców i przewoźników. 
Nie musisz już marnować czasu na śledzenie 
poszczególnych transportów. Raporty KPI o stanie 
dostawy są automatycznie prezentowane za pomocą 
platformy i prezentowane w formie graficznej oraz 
kalendarzy i planerów.
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YMS yard management system

Dostęp do aplikacji VSS.net (YMS yard management 
system) posiadają: kontrahent, przewoźnik, magazyn, 
oraz ochrona obiektu. Program YMS umożliwia 
wprowadzenie obowiązku awizowania się firmom 
transportowym. System można integrować za pomocą 
wymiany danych z programami kontrahentów (ERP, 
TMS). Nie musisz więc wprowadzać wszystkiego do 
bazy w sposób manualny. Wystarczy, jak dane 
dotyczące transportów będzie udostępniał Ci dostawca 
w pliku. Plik ten zostanie zaczytany i będzie 
procesowany za pomocą YMS yard management 
system. 
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