IT PRODUKTBLAD
Fordele og værdier for vores kunder
Transport er andet, og meget mere, end flytning af produkter. Det har vi for længst indset hos
Johs. Rasmussen, Svebølle A/S.
Vi ved, at det er vigtigt for vores kunder at få et godt og hurtigt overblik over transportforløbet, da dette er
medvirkende til at effektivisere driften og give konkurrencemæssige fordele.
Vi ved også, at det er vigtigt at kunne omstille sig hurtigt for at kunne efterkomme vores kunders ønsker. Her er
stabile og pålidelige IT systemer en vigtig brik.
På den baggrund har vi hos JR været omhyggelige med at vælge vores IT systemer og IT leverandører.
Vi har valgt at benytte standardsystemer, som er stabile og åbne for tilpasninger. Alle JR’s biler er udstyret med
tablet PC eller en anden computer med mobil adgang til internettet, som forsyner os med data på de enkelte
transporter.
Vores vision er at: Vi baner vejen for Deres forretning og kan nedenfor nævne en række standard IT-produkter,
som kan give administrative besparelser hos vores kunder og som vi tilstræber at kunne tilbyde i forbindelse med
enhver transport.

Booking
Fax, Telefon og e-mail.
For kunder med et moderat antal forsendelser.
Web online.
Book når det passer dig: Vi kan tilbyde Web online for kunder, der booker regelmæssigt og ønsker fleksibilitet i
forbindelse med bookingtidspunkter. Web online kan være med til at give en nemmere arbejdsgang og bedre
planlægning hos kunden og dermed reducere de administrative omkostninger.
Filoverførsel
Vi kan tilbyde Fil overførsel til de kunder, som dagligt booker et større antal forsendelser og hvor der ligger en
længerevarende kontrakt til grund for forsendelserne. Her er det typisk foretaget en tilpasning af systemet,
hvormed vi er i stand til at identificere specifikke oplysninger, som vi på et senere tidspunkt vil kunne anvende til
f.eks. KPI rapportering og dermed få et bedre overblik over transporten mv.

KPI Rapportering
Vi har et rapporteringsværktøj som er medvirkende
til at skabe et unikt overblik over transporter udført af JR.
For os som transportører er det vigtigt, at vi hurtigt og præcist
kan informere vores kunde om forløbet af transporterne og
dermed være medvirkende til at effektivisere driften og give
konkurrencemæssige fordele. Rapporterne, herunder
miljørapporter, kan designes og leveres som vores kunder
måtte ønske det.
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IT PRODUKTBLAD
Fakturering
Konventionel fakturering.

Fremsendelse af papirfakturaer pr. post.

PDF fakturering
Vi har mulighed for, at fremsende fakturaer pr. e-mail til én eller flere brugere Det kunne f. eks. være i
forbindelse med indkøb af forskellige transportopgaver i forskellige afdelinger.

Elektronisk fakturering.
Det er muligt at reducere de administrative omkostninger og undgå fejl: For kunder som er parate til det,
har vi nemlig mulighed for fremsendelse af fakturaer i flere elektroniske formater. F.eks. Edi, xml, oio-xml
mv.

Rapportering fra disponeringssystem
Som noget helt unikt er JR i stand til at rapportere om transporten samtidig med at den bliver udført.
Denne rapportering kan distribueres enten via e-mail eller SMS.
Det kunne f.eks. være: Orientering om ventetid på destinationer, årsag til ventetid, læsset eller losset
produktmængde eller en fuldstændig rapport indeholdende samtlige oplysninger om transporten.
Rapportering kan også ske dagligt, ugentligt eller efter aftale og medvirker til en mere effektiv drift hos kunden.
Indholdet af rapporterne kan aftales med vores afdelingsansvarlige eller disponenter.

Dataindsamling
På samtlige læsse og lossedestinationer tilbagemelder vores biler
oplysninger om transporten til JR’s disponeringssystem.
Dette giver bedre reaktionstid og mulighed for at følge op med det
samme. Med JR’s dataindsamling er det muligt at reducere transportomkostningerne. På baggrund af de indsamlede data - sammenfattet
med oplysninger fra disponeringssystemet - er vi i stand til at generere
avancerede rapporter til vores kunder.

Disponering
Vores disponenter har konstant et komplet
øjebliksbillede over samtlige transporter
inden for de enkelte transportområder.
Her overvåges status på de enkelte bilers
opgaver på dagen. Endvidere beregnes det,
hvorvidt vi er stand til at overholde tid og
sted på forestående leveringer på dagen.
En stor fordel ved dette er, at vi i god
tid kan informere vores kunder om evt.
forsinkelser. For vores kunder betyder
dette, at de kan være proaktive over
for deres kunder.
Johs. Rasmussen, Svebølle A/S
Øresøvej 2
4470 Svebølle
+45 59 29 31 23

www.johs-rasmussen.dk

Johs. Rasmussen, Svebølle A/S
Albuen 72
6000 Kolding
+45 75 50 86 77

