
Qguar TMS MOBILE
TMS for mobile devices Szybkość z jaką informacje z terenu docierają do centrali 

firmy często decyduje o sukcesie całej organizacji. Szcze-
gólnie wyraźnie widać to w branży transportowej. Jeżeli  
w planowaniu i realizacji transportu potrafimy podej-
mować decyzje w oparciu o aktualne informacje, mamy 
zdecydowanie większe szanse na generowanie zysku. 
Zaawansowane urządzenia mobilne stanowią więc coraz 
częściej standardowe wyposażenie kierowców w wielu 
firmach transportowych. Qguar TMS Mobile oferuje za-
awansowane wsparcie dla operacji, jakie mają miejsce  
w trakcie realizacji przewozów. Rozszerza więc zestaw 
funkcji centralnego systemu TMS, obsługiwanego zazwy-
czaj w biurze firmy, dyspozytorni czy hubie przeładunko-
wym, o te funkcje, które potrzebne są w terenie. Wymiana 
informacji o przebiegu całej trasy z systemem centralnym, 
potwierdzenia realizacji konkretnych rozładunków i zała-
dunków w obrębie przystanku oraz wiele innych zdarzeń 
wpływających na efektywność transportu – to tylko część 
zadań, które realizuje TMS Mobile. Nowoczesna i ergo-
nomiczna forma interakcji z użytkownikiem – zarówno  
w wersjach dla systemu Android jak i dla Windows Mobile 
– czyni z systemu narzędzie jeszcze bardziej wydajne i nie 
angażujące nadmiernej uwagi użytkownika podczas jazdy.Zalety systemu

•	 wsparcie wielu typów urządzeń mobilnych
•	 wsparcie dla Android i Windows Mobile
•	 praca w trybie online oraz offline
•	 szczegółowe informacje o przebiegu trasy
•	 obsługa zdarzeń nietypowych
•	 większa przejrzystość dostaw dla kontrahentów
•	 szybsze informacje zwrotne w centrali
•	 intuicyjny i przyjazny interfejs użytkownika

Zakres funkcjonalny
System oferuje m.in. następujący zakres funkcjonalny:

•	 zarządzanie listą tras i przystanków
•	 potwierdzanie realizacji ładunków dla przystanku
•	 obsługa wiadomości między kierowcą a centralą
•	 zgłaszanie zdarzeń o awarii, objeździe, wypadku i innych
•	 zunifikowane formularze obsługi zdarzeń
•	 obsługa tankowania pojazdu
•	 geolokalizacja
•	 rejestracja płatności

Przeznaczenie
Qguar TMS Mobile pozwala na rejestrację wielu szcze-
gółowych informacji o przebiegu transportu, w trakcie 
jego fizycznej realizacji. Pracując na urządzeniach prze-
nośnych, stanowi doskonałe poszerzenie zestawu funkcji 
dostępnych w centralnym systemie TMS, o funkcje wspo-
magające operacje, jakie kierowcy obsługują w trakcie 
realizacji przewozów. Możliwość synchronizacji danych  
z centralnym system TMS daje dodatkowo wiele korzyści. 
Informacja, która dostępna jest w systemie centralnym na-
tychmiast, pozwala na podejmowanie szybszych, lepszych 
i efektywnych kosztowo decyzji.
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IT dla zarządzania łańcuchem dostaw


