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ZETES – IDENTYFIKACJA TOWARÓW
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ZETES – IDENTYFIKACJA TOWARÓW
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IDENTYFIKACJA TOWARÓW –

ZETES CHRONOS



ZETES CHRONOS



WIDOCZNOŚĆ DOSTAW
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WIDZIALNOŚĆ DOSTAW 

Dla osób zarządzających dostawami / flotą 

Zgodność z umowami SLA i 
skuteczniejsze monitorowanie 
KPI

Raporty, dotyczące wyników 
historycznych i w czasie 
rzeczywistym

Oszczędności dzięki 
kontrolowanemu zarządzaniu 
aktywami zwrotnymi
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WIDZIALNOŚĆ DOSTAW

Dla klientów

Widoczność statusu odbioru / 
dostarczenia w czasie rzeczywistym

Elastyczność w zakresie zamówień  
i odbiorów na ostatnią chwilę

Natychmiastowe powiadamianie o 
incydentach (np. o spodziewanej 
godzinie przyjazdu

Dla kierowców

Mniej błędów podczas dostaw i 
odbiorów

Szybsze wprowadzanie danych i 
wyraźne instrukcje

Pełna identyfikowalność 
przewożonych towarów 

Dla dyspozytorów

Natychmiastowa i aktywna 
komunikacja z klientem, np. w 
zakresie spodziewanej godziny 
przyjazdu/spóźnienia

Elastyczne ponowne przydzielanie 
nieprzewidzianych odbiorów i 
dostaw

Mniej błędów i mniejsze 
obciążenie pracą administracyjną 
zaplecza biurowego



Inteligentne, sprawne 
wykonywanie procesów 
dziś i jutro

transport

mobilność | widoczność | identyfikacja

Aplikacja Zetes Chronos



Login

Run Selection

Van Loading

Start of Run

Driver Enroute

Deliver & Collect

End of Run

Logout

Login

Podstawowe funkcje występujące w aplikacji

Logowanie do systemu

Wybór trasy / zlecenie trasy

Informacja o załadunku

Informacja o rozpoczęciu trasy

Dane o przebiegu trasy (trasa, postój, zdarzenia –

np. wypadek, korek…)

Potwierdzenie odbioru lub dostawy

Informacja o zakończeniu trasy

Wylogowanie z systemu



Logowanie

Załadunek
Rozpoczęcie 

trasy

Kierowca w 
drodze

Dostawa

Odbiór

Dostawa & Odbiór

Wybór trasy

Koniec 
trasy

Wylogowanie

ZETES CHRONOS APP



PORTAL ZETES CHRONOS 



Inteligentne, sprawne 
wykonywanie procesów 
dziś i jutro

transport

mobilność | widoczność | identyfikacja

Urządzenia i technologie



ZETES CHRONOS
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Oprogramowanie Zetes Chronos zapewnia pełną elastyczność wyboru spośród 
poniższych technologii i urządzeń:

• Tablety
• Smartfony
• Inne rozwiązania odporne na wstrząsy urządzenia przenośne
• Czujniki IoT (np. temperatury, wilgotności) i RFID
• Obrazowanie IQ, rejestracja dokumentu, odczyt eID, obrazowanie wolumetryczne
• Drukowanie mobilne



URZĄDZENIA

Dowolny producent i system operacyjny



• monitorowanie całego procesu załadunku i dostawy (podpis elektroniczny)

• poprawa jakości dostaw / szybsza reakcja na reklamacje (zdjęcie, film produktu/palet)

• zdolność integracji z dowolnym systemem

• implementacja aplikacji na dowolnej platformie mobilnej 
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DLACZEGO ZETES CHRONOS?



PRZYKŁADOWE REFERENCJE ZETES CHRONOS
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http://www.dsv.com/irj/servlet/prt/portal/prtroot/ExternalWebGui.IntegratedInternet?content=/documents/DSV_DFDS%20Transport/Integrated%20Internet/External%20Web%20Site%20Repository/COM/ENG/Home/d07df32b-1d07-2810-9f99-8e1b049c63c4.xml
http://www.fedex.com/us/
http://www.torrestir.pt/index.php
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