
Aplikacja awizacyjna

Planowanie dostaw to istotne zadanie kierownictwa 
magazynu. Opóźnienia dostaw generują straty, a także 
negatywnie wpływają na relacje z klientami. To właśnie 
kontrola dostaw, śledzenie czasu transportu, 
monitorowanie przewoźników są kluczowe. Aplikacja 
awizacyjna, czyli zarządzanie awizacjami YMS. 
Program do awizacji oparty o platformę StudioSystem 
rejestruje wszystkie wizyty. Kontroluje ich cel, czas i 
przebieg oraz koordynuje dostęp do zasobów. 
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Awizacja transportu online

Systemy YMS pomagają zoptymalizować operacje 
pracowników magazynu i platform załadunkowych. 
Rozwiązanie typu awizacja transportu online zmniejsza 
przestoje ciężarówek i eliminuje chaotyczny bałagan 
przed zakładem oraz na placu manewrowym. Jedną z 
wartości w perspektywie długoterminowej jest 
scentralizowana informacja, która umożliwia 
identyfikowalność i opracowanie planów wydajności. 
Ponadto monitorowanie czasu przebywania transportu 
na terenie zakładu eliminuje problemy z 
nieplanowanym pobytem przewoźników. Załadowany 
kierowca powinien bezzwłocznie opuścić teren zakładu. 
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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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System do awizacji transportów

Oprogramowanie do zarządzania awizacjami to 
możliwość pracy wielojęzycznej, czyli obsługa w języku 
użytkownika i przewoźnika. Program udostępnia 
raporty obrazujące zarówno sprawność przewoźników, 
jak i obciążenie magazynu. System do awizacji 
transportów to dokładne zaplanowanie wszelkich prac z 
wyprzedzeniem umożliwiające lepsze wykorzystanie 
zasobów oraz czasu pracy magazynierów. Obsługa 
zamówień transportowych oraz identyfikacja dostaw i 
wysyłek wprowadzanych bezpośrednio przez 
przewoźników lub dostawców.
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Awizacja dostawy online

Dla logistyki powstają rozwiązania informatyczne, w 
tym awizacja dostawy online. Zwyczajowe zarządzanie 
procesami za pomocą informacji ustnych, wiadomości 
e-mail czy plików Excel powoli ustępuje miejsca 
nowoczesnym technologiom informatycznym. Tak więc 
awizacja dostawy, która istniała zaledwie kilka lat temu, 
dziś ustępuje miejsca innowacyjnym platformom. 
Platformy te zapewniają, że awizacja dostawy online 
jest łatwa w zarządzaniu rozwiązaniom internetowym. 
SoftwareStudio przygotowało platformę VSS.net, która 
nie pomaga jedynie poznać ukryte niedociągnięcia w 
łańcuchu dostaw. Awizacja dostawy online poprawia 
efektywność zarządzania procesami logistycznymi.
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Scheduling and slot management

Program YMS (Yard Management System) to system 
pozwalający na kontrolę wszystkich procesów 
związanych z awizacjami i transportami. Pozwala na 
ustalanie (i automatyzację) okien czasowych. Szybki 
dostęp do kalendarza pomaga w planowaniu 
terminarza awizacji. Program scheduling and slot 
management to także zbiór danych dotyczących 
aktualnych i archiwalnych awizacji. Pracownicy 
magazynu mogą edytować dane dotyczące awizacji. 
Korzystają z automatyzacji wyliczania trwania okienek 
czasowych, ale mogą je edytować i dostosowywać do 
konkretnych transportów.
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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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Platforma zarządzania oknami czasowymi

Jeśli wszystkie przedziały czasowe zostaną 
natychmiast dostosowane do nowego szacowanego 
czasu przybycia (ETA), może to nadal prowadzić do 
korków przed magazynem, w punktach załadunku. 
Ciężarówki wciąż mogą przybyć w tym samym czasie. 
W związku z tym nie zapobiega się godzinom szczytu 
ani korkom. Twoja platforma zarządzania oknami 
czasowymi jest tylko narzędziem pracy.

Software house strona 8 z 32 

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


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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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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Program YMS

Zadaniem systemu awizacyjnego jest wypełnienie luki 
pozostawionej pomiędzy systemami transportu (TMS), 
pracującymi po stronie przewoźników oraz systemami 
magazynowymi (WMS). Dzięki koordynacji transportów 
przewoźników oraz planu pracy magazynu, likwidujemy 
skokowe obciążenie magazynu. Płaski rozkład 
obciążenia magazynu ułatwia zaplanowanie prac w 
magazynie oraz ogranicza stres będący przyczyną 
wypadków. 
System TMS umożliwia kontrolę i zarządzanie 
zleceniami spedycyjnymi, planowanie i tworzenie tras, 
współpracę z urządzeniami mobilnymi, rozliczanie 
usług transportowych, obsługę umów, związaną z 
zadaniami transportowymi, definiowanie cennika usług 
transportowych oraz algorytmów rozliczania usług. Jak 
z powyższego wynika system TMS nie obejmuje 
zwykle takiego obszaru jak plan pracy magazynu. 
Rozwiązanie to posiada program YMS.
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Oprogramowanie do awizowania

System do awizacji oparty o platformę StudioSystem 
rejestruje wszystkie wizyty, kontroluje ich cel, czas i 
przebieg oraz koordynuje dostęp do zasobów (doków, 
parkingów, wag). Zastosowanie programu system 
awizacji transportu przez przedsiębiorstwa zapewnienia 
lepszą obsługę kontrahentów i firm transportowych. 
Oprogramowanie do awizowania przyczynia się do 
ograniczania wąskich gardeł związanych z 
rozładunkiem i załadunkiem towarów.
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Program do awizacji transportu

Aplikacja VSS.net służy do awizowania środków 
transportu przybywających do obsługi w relacji dostaw i 
wysyłek. Awizować można różne rodzaje środków 
transportu: statki, wagony czy samochody. 
Program do awizacji transportu wdrażany przez 
przedsiębiorstwa zapewnia lepszą obsługę 
kontrahentów. Nie zapominamy także o firmach 
transportowych. Przyczynia się on do ograniczania 
wąskich gardeł związanych z rozładunkiem i 
załadunkiem towarów.
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Aplikacja do awizacji transportów

Zarządzanie awizacjami za pomocą platformy 
StudioSystem (okna czasowe) pozwala na 
rejestrowanie wizyt, kontrolowanie ich celu, czasu oraz 
przebiegu na terenie zakładu przemysłowego. Aplikacja 
do awizacji transportów musi uwzględniać możliwości 
dostępności bram, ramp czy doków magazynowych. 
Awizacja dostaw umożliwia logowanie się dostawców 
lub przewoźników za pomocą przeglądarki internetowej 
(przez www) i rezerwację wolnego terminu w wybranym 
doku magazynu poprzez system awizacyjny. Dzięki 
temu, dostawcy oraz przewoźnicy na bieżąco mają 
dostęp do aktualnego harmonogramu pracy magazynu.
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Magazyn - rezerwowanie okien czasowych

Oprogramowanie do rezerwacji spotkań online może 
bezpiecznie komunikować się z zewnętrznymi 
urządzeniami sprzętowymi, na przykład monitorami i 
urządzeniami sygnalizacyjnymi lub innymi programami, 
takimi jak SAP lub MDNAV. Moduł interfejsu 
zewnętrznego to obsługa kamer z system autoID, czyli 
automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych 
samochodów. Magazyn - rezerwowanie okien 
czasowych to wiele potrzeb i możliwości. Wszystkie 
znajdziesz w programie VSS.net.
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Awizowanie dostaw do magazynu

Zarządzanie awizacjami za pomocą platformy 
StudioSystem pozwala na rejestrowanie wizyt, 
kontrolowanie ich celu, czasu oraz przebiegu na terenie 
zakładu przemysłowego. System do awizacji oparty o 
platformę StudioSystem rejestruje wszystkie wizyty, 
kontroluje ich cel, czas i przebieg oraz koordynuje 
dostęp do zasobów (doków, parkingów, wag). 
Awizowanie dostaw do magazynu zapewnienia lepszą 
obsługę kontrahentów i firm transportowych. 
SoftwareStudio oferuje aplikację okna czasowe, czyli 
oprogramowanie automatyzujące procesy planowania 
załadunków i rozładunków.
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Aplikacja do awizacji

Zadaniem systemu awizacyjnego jest wypełnienie luki 
pozostawionej pomiędzy systemami transportu (TMS), 
pracującymi po stronie przewoźników, a także 
systemami magazynowymi (WMS). Dzięki koordynacji 
transportów przewoźników, a także planu pracy 
magazynu, likwidujemy skokowe obciążenie 
magazynu. Płaski rozkład obciążenia magazynu 
ułatwia zaplanowanie prac w magazynie, jak również 
ogranicza stres będący przyczyną wypadków i 
pomyłek. SoftwareStudio zapewnia, że aplikacja do 
awizacji stanie się niezbędnym elementem pracy 
magazynu. 
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YMS online

Systemy zarządzania przedziałami czasowymi 
pozwalają na optymalizację procesów logistycznych. 
YMS online jest prosty przy wdrożeniu i personalizacji. 
Użycie oprogramowania zapewnia wymierne efekty w 
zakresie oszczędności czasu i kosztów. Wykorzystanie 
YMS online umożliwia firmom centralne zarządzanie 
wszystkimi informacjami, ponieważ dane są 
gromadzone w jednej bazie.
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Yard management software

Specjalista ds. Koordynacji załadunku/przeładunku z 
działu zaopatrzenia przegląda całą dokumentację 
przewozu. Bacznie czuwa nad całym procesem 
załadunku/przeładunku i przewozu towarów, który 
wykonywany jest przez magazyniera i kierowcę wózka 
widłowego. Wychwytuje ewentualne niedociągnięcia i 
wprowadza udoskonalenia. Pakowacze zajmują się 
pakowaniem oraz zabezpieczeniem ładunku by nie 
uległ uszkodzeniu w czasie transportu bądź 
manipulacji. Jakiego potrzebuje on narzędzia do pracy? 
Będzie to rozwiązanie yard management software, 
które wypełnienia lukę pozostawioną pomiędzy 
systemami transportu i magazynu. 
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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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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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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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Awizacja dostawy do magazynu

Nowoczesna Platforma do awizacji powinna spełniać 
wszystkie najważniejsze wymagania firm 
magazynowych oraz logistycznych. Dlatego 
SoftwareStudio oprogramowanie awizacja dostawy do 
magazynu. System ten bezpiecznie przechowuje Twoje 
dane. Został zaprojektowany z wykorzystanych 
najnowocześniejszych technologii informatycznych. 
Dostępny jest online, ponieważ działa w chmurze 
prywatnej.
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Oprogramowanie YMS

Program do awizacji od SoftwareStudio umożliwia 
precyzyjne planowanie okien czasowych, a także 
zamianę ich kolejności w czasie rzeczywistym w 
zależności od wielu kwestii, na przykład tego czy 
dostawy towarów mają opóźnienie. Awizacje VSS.net 
od SoftwareStudio, czyli oprogramowanie YMS. Jest to 
oprogramowanie, które pozwala na automatyzacje 
wszystkich procesów w zależności od rodzaju 
przewożonego towaru, jego ilości i wielu innych.
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Program online do awizacji dostaw

Ważnym procesem zaplecza dla przedsiębiorstw jest 
optymalizacja łańcucha dostaw. Zarządzanie 
łańcuchem dostaw składa się z wielu niezależnych 
elementów. Logistyka wymaga starannego planowania, 
a firmy powinny znaleźć równowagę między zwinnością 
a opłacalnością. Dlatego potrzebują programu online 
do awizacji dostaw. Korzystanie z rozwiązania VSS.net 
w trybie SaaS jest bardzo korzystne. Firma płaci 
jedynie miesięczny abonament za utrzymanie systemu 
(hosting).
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Magazyn - awiza transportów

VSS.net jest to system pozwalający na kontrolę 
wszystkich procesów związanych z awizacjami i 
transportami. Pozwala on na ustalanie okien 
czasowych. Szybki dostęp do kalendarza pomaga w 
planowaniu terminarza awizacji. Program to także zbiór 
danych dotyczących aktualnych i archiwalnych awizacji. 
Magazyn potrzebuje awiza transportów, aby sprawnie 
obsługiwać dostawy i wysyłki.
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Magazyn - kalendarz pracy

Rezerwacja ładowania terminów przez interfejs online. 
Praca administracyjna przez telefon i e-mail jest 
ograniczona. Przybycie przewoźników staje się 
możliwe do zaplanowania. Ma do tego dostęp 
Magazyn, poprzez kalendarz pracy. 
W zależności od działu firmy pracownicy mają różne 
kompetencje. Dlatego w programie awizacyjnym 
stworzonym przez SoftwareStudio programiści 
zdefiniowali różne role użytkowników. Przykładowo 
magazyn posiada kalendarz pracy, który ułatwia 
harmonogramowanie zadań.
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System awizacji dostaw

Opiszemy podstawowe funkcjonalności 
oprogramowania system awizacji dostaw. Prowadzenie 
rejestru awizacji dostaw/rozładunków. Graficzna 
interpretacja w kalendarzu. Awizacje cykliczne, 
jednorazowe. Definiowanie miejsc załadunków i 
rozładunków (doków). Podział czasu na okna czasowe 
w określonych przedziałach np. co 20 minut; – 
powiązanie awizacji z innymi dokumentami systemu 
magazynowego. Wysłanie potwierdzenia awizacji przez 
email lub SMS.
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Zarządzenie kalendarzem w magazynie

Ustalanie unikalnych reguł dla każdego partnera lub 
produktu. Dzięki oprogramowaniu VSS.net można 
ustalić zasady rezerwacji okien czasowych dla 
partnerów lub produktów. Zarządzenie kalendarzem w 
magazynie optymalizuje wykorzystanie zasobów i 
operacje ładowania.
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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 zarządzania dostawami

Od pewnego czasu dynamiczne zarządzanie 
przedziałami czasowymi stanowi problem w branży 
logistycznej. W tym celu systemy są połączone z 
systemami śledzenia transportów. Systemy GPS, które 
śledzą ciężarówki działają w czasie rzeczywistym, a 
zatem mają dokładne informacje o lokalizacji pojazdów 
i ich przewidywanym przybyciu do magazynu. System 
do zarządzania dostawami może dynamicznie obliczać 
czas przyjazdu. 
Tyle teoria, co jednak jeżeli ciężarówka nie dotrze na 
czas? Nowy planowany czas przybycia jest przesyłany 
bezpośrednio do systemu awizacyjnego. Informacja 
wyświetlana jest w aktualnych kalendarzach i w 
harmonogramach pracy magazynu. Celem takiego 
podejścia jest elastyczność umożliwiająca szybkie 
reagowanie na opóźnienia. To nie czas, gdy 
wystarczyło wysłać SMS czy napisać e-mail. Zacznij 
używać system do zarządzania dostawami online!
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Warehouse Time Slot Management Software

Chcesz, aby wolumen pojazdów odwiedzających 
magazyn w poszczególnych porach dnia zaczynał 
rozkładać się w sposób bardziej równomierny? 
Zastosuj Warehouse Time Slot Management Software, 
czyli program awizacji transportów. Czy to wszystkie 
zalety programu okien czasowych? Zdecydowanie NIE. 
Od programu klasy YMS oczekujemy więcej. 
Oczekujemy i otrzymujemy, ponieważ YMS jako 
program potrafi szybko przekazywać informację 
pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi uczestnikami 
łańcucha logistycznego. Statusy pozwalają na bieżącą 
obserwację kolejnych zdarzeń związanych z 
transportem.
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