
Rozwiązanie dla branż:

Produkcja
Dystrybucja
Handel
Logistyka

ARCHITEKCI SUKCESU
W LOGISTYCE DLA 
Politechniki Lubelskiej

Pomagamy:

 Pracownikom operacyjnym szybciej i 
taniej wykonać powierzone zadania

 Menadżerom sprostać oczekiwaniom 
zarządów

 Prezesom zwiększyć zyski dzięki 
oferowaniu klientom unikalnych 
wartości

www.benson.pl



Obsługa zlecenia

Przykład



System Hub & Spoke (H&S)

1) Modelowanie 
struktury logistycznej
• Regiony
• Oddziały
• Huby
• Modelowanie stref   

magazynowych
• Reguły realizacji zlecenia 

(podjęcia, linie, dystrybucja)
2) Parametry czasowe 

usług logistycznych
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Godz. 15:00 
logistyk otrzymuje 185 zleceń
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Godz. 15:00 
logistyk otrzymuje 185 zleceń

System relacyjny
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Godz. 15:00 
logistyk otrzymuje 185 zleceń

System promienisty
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Godz. 15:00 
logistyk otrzymuje 185 zleceń

kurier

kurier

całopojazdowe

drobnica

System mieszany
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Godz. 15:05 
Rozpoczęcie planowania
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Godz. 16:00
Zakończenie planowania
Zamówienie środków transportu
Awizacja dostaw

W dniu  29.05.2015 
w  godzinach 8:00-
10:00 zostanie 
zrealizowane zam. 
nr. 23012003 od 
firmy ABC.

Pozdrawiamy , 
Benson Consultants



Wydruki dokumentów

zlecenia podjęcia/dystrybucji, list przewozowy, list liniowy, etykiety paczkowe
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Godz. 19:23
Opóźnienie wyjazdu

Zmiana terminu 
dostawy - zam. nr. 
23012003 zostanie 
dostarczone w dniu 
30.05.2015 w  
godzinach 10:00-
12:00.
Pozdrawiamy, 
Benson Consultants



Zadania wspierane przez

SkyLogic



Zobaczyć na mapie
zlecenia klientów i strumienie 
przepływu towaru



Mapa

1. Geolokalizacja

2. Wyliczanie odległości drogowej:
- zlecenia
- poszczególnych etapów
- trasy

3. Prezentacja tras na mapach

4. Wizualizacja danych i tras historycznych oraz sytuacji bieżącej

5. Trasa najszybsza/najkrótsza

6. Kategorie pojazdów (dostawczy, ciężarowy)

7. Dodatkowo: emyto, utrudnienia



Optymalnie 
zaplanować
dużą liczbę zleceń w krótkim czasie



Poinformować klientów
sms/mailem o planowanej lub spóźnionej dostawie



Rozliczyć kierowców
i przewoźników
ze zwróconych  dokumentów,  jakości usług 
oraz wystawionych faktur



Rozliczenia
międzyoddziałowe
Wykonane usługi, przewozy, przeładunki



VAS (usługi z wartością dodaną)

- COD
- przesyłka celna
- dostawa między godzinami np. 8:00-10:00
- dostawa do godziny np. 9:00
- dostawa terminowa na np. 10:00
- dostawa w soboty
- zwrot dokumentów
- zwrot opakowań
- ADR

Naliczanie frachtu od usług dodanych



Obsługa ADR

1. Baza materiałów niebezpiecznych

2. Możliwość przypisania wielu pozycji ADR na poziomie 
opakowania

3. Baza możliwych opakowań definiowana przez użytkownika

4. Wykluczanie ADRów na etapie planowania

5. Kontrola punktów ADR

6. Drukowanie informacji o ADR na:
• zbiorczym liście przewozowym (dostawa/podjęcie, linia)
• liście przewozowym (dokładna specyfikacja)
• instrukcja ADR do trasy



Rozliczenia

1. Rozliczenie zrealizowanych tras (załączone dokumenty, nośniki, finanse)

2. Generator faktur dla klientów (obsługa cykli rozliczeniowych, wielowalutowość)

3. Faktury:
- krajowe
- zagraniczne
- w EURO dla kontrahentów z Polski
- korekty
- noty księgowe, obciążeniowe,  uznaniowe

4. Zaproszenie do faktury dla przewoźników

5. Koszty i przychody w ujęciu (CK/MPK)

6. Rozliczenia międzyoddziałowe, cenniki wewnętrzne



Automatyczne cenniki

Zlecenia Wewnętrzne Przewoźników

Rozliczenie kosztów pomiędzy 
partnerami sieci za:
- załadunki/rozładunki
- przeładunek
- dystrybucja
- pobrania (stawka za usługę)
- pobranie (kwota pobrania)
- clenie (opłata za wykonanie usługi)
- koszty dodatkowe (ponowna wysyłka)
- cennik zbiorczy

Obciążenie zleceniodawcy
za:
- ilość
- odległość/strefa
- VAS
- BAF, CAF, EAF, IAF, TAF
- opłaty stałe
- łączenie zleceń
- spłaszczanie cenników
- cennik zbiorczy
- progresja

Planowane frachty za:
- długość ładowną/pustą
- strefę
- ilość
- czas pracy

- punkt
- ryczałt
- zależne od wartości



Wyliczyć koszty 
i przychody
już na etapie planowania



ile kosztuje obsługa
każdego klienta

W każdej chwili widzieć



gdzie jest kierowca
Mieć zawsze aktualną informację



odstępstwa od 
zleconej trasy

Zobaczyć na mapie wszystkie



Wysłać do kierowcy
plan trasy i odebrać  potwierdzenia



statusie T&T
realizacji zlecenia

Udostępniać każdemu klientowi informację o



Planować godziny 
załadunków
i wykorzystanie bram załadunkowych



zaburzenia 
w realizacji procesów

Identyfikować i rejestrować



błędy operatorów
Zmniejszyć wrażliwość programu na



jaka jest dostępność
pojazdów i kierowców

Wiedzieć w każdej chwili



zarządzać flotą i jej
kosztami

Móc w każdej chwili 

Szkody, tankowania, naprawy, opony



Przykładowe korzyści – usprawnienie procesów

1. Posiadanie kompletnych danych liczbowych o   
kosztach generowanych przez poszczególnych:
• Przewoźników
• Samochody
• Klientów

2. Mniejsze zapotrzebowanie na zasoby

3. Zwiększenie efektywności stanowisk

4.   Zmniejszenie kosztów logistyki nawet o 26%*



Przykładowe korzyści – monitorowanie

1. Monitorowanie kierowców i pojazdów przez 
rejestrację danych GPS i porównanie z danymi  
zaplanowanymi przez SkyLogic

2. Wykrywanie i zapobieganie nadużyciom (np.  
uruchomienie pompy)

3. Skrócenie czasu reakcji

4. Integracja obszarów działalności oraz systemów (ERP, 
GPS)
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Wyjeżdżających samochodów

Kosztów transportu

Kosztów logistyki

Stawek frachtów
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Redukcja

Przykładowe korzyści – doświadczenia klientów



www.benson.pl

I tak to właśnie robimy…


