
Współpraca w łańcuchu dostaw 
dzięki widoczności transportu i 
automatyzacji



Nazywam się 

Diana Nowak
i reprezentuję firmę

Dzień dobry!
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“

"Kiedy przesyłki opuszczają magazyn, klienci mają 
niewielki wgląd w status swoich zamówień". 

"Do 2023 roku 50% globalnych przedsiębiorstw 
zorientowanych na produkty zainwestuje w 
platformy widoczności transportu w czasie 

rzeczywistym".
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W JAKI SPOSÓB WIDOCZNOŚĆ
ŁAŃCUCHA DOSTAW PRZYNOSI 
KORZYŚCI TWOJEJ FIRMIE?
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Rezygnacja klientów i 
niskie marże z powodu 

braku proaktywnej 
komunikacji w 

przypadku problemów 
z dostawą

1% - 2% 
wzrost 

przychodów ze 
sprzedaży dzięki 
wyższemu NPS

Nieproduktywne 
zespoły transportu i 

obsługi klienta z 
powodu braku 

informacji

50% - 60% 
zwiększenie wydajności 

operatorów poprzez 
szybsze reagowanie na 
incydenty związane ze 

śledzeniem

Wysokie koszty 
operacyjne logistyki w 
magazynach z powodu 
nieefektywnej alokacji 

zasobów

10% - 20%
zwiększenie wydajności 

operatorów poprzez lepszy 
przydział zasobów

Słaba optymalizacja 
kosztów frachtu z 

powodu braku 
dokładnych danych o 

wydajności

0,5% - 1% 
obniżenie kosztów 

frachtu poprzez lepsze 
zarządzanie 

przewoźnikami

Kary i spory sądowe z 
powodu braku 

danych o dostawie ze 
znacznikiem czasu

20% - 30% 
zmniejszenie kar 

związanych z opóźnionymi 
przyjazdami lub czasem 

oczekiwania i postoju 
przewoźników



INTERFEJS API SHIPPEO GROMADZI DANE ZE WSZYSTKICH ŹRÓDEŁ 5

TMS, WMS, ERP
(SPEDYTOR) TMS PRZEWOŹNIKA /

SYSTEM DYSPOZYTORSKI

INTERNET
RZECZY

TELEMATYKA
POJAZDÓW 

CIĘŻAROWYCH

KURIERZY

APLIKACJA 
MOBILNA 

KIEROWCÓW

TERMINALE
PORTOWE

AIS STATKU

Interfejsy API rozbijają silosy 

informacyjne i zmniejszają koszty 
integracji

Przewoźnicy stale podnoszą 

poziom zaawansowania systemów 
IT

Zwrot z inwestycji następuje 

szybciej, ponieważ interfejsy API 
oznaczają niskie koszty 
operacyjne w porównaniu z 
tradycyjnie wysokimi kosztami 
inwestycyjnymi



6MONITORING TRANSPORTU MULTI I INTERMODALNEGO



7GOTOWE INTERFEJSY Z SYSTEMAMI RYNKOWYMI I AUTORSKIMI



Współpraca rozpoczyna się od  
przewoźnika

◉ Bezpłatna platforma integracyjna, panel nawigacyjny 
i aplikacja mobilna

◉ Elastyczne integracje: TMS, telematyka, aplikacja 
mobilna… 

◉ Zgodność z RODO i poszanowanie danych 

◉ Program Carrier Success

◉ 98% satysfakcji przewoźników z naszych 
onboardingów

8



Cyfrowe narzędzia dla 
kierowców
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SKANUJ KODY 
KRESKOWE

ZARZĄDZAJ TRASAMI
GENERUJ ePOD



W centrum współpracy jest  
spedytor

◉ Przyjazny dla użytkownika interfejs

◉ W pełni konfigurowalna platforma (filtry, etykiety, 
itp.) pozwalająca skupić się na wybranych wyjątkach

◉ Alerty i powiadomienia definiowane przez 
użytkownika

◉ Algorytm ETA oparty na uczeniu maszynowym i 
ponad 200 parametrach

◉ Dashboard’y pozwalające mierzyć zgodność 
trackingu, KPI organizacji i rezultaty przewoźników
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Konsolidacja całości 
transportu na jednej 
platformie

.
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Współpraca obejmuje również  
klienta końcowego

◉ Portal dla klientów z białą etykietą, aby stworzyć 
doświadczenie B2C dla Twojej firmy

◉ Dedykowane i personalizowane alerty SMS

◉ Raporty dotyczące zaangażowania i trendów, 
dostępne na dedykowanych panelach nawigacyjnych

◉ Znormalizowane połączenia API pozwalające na 
przesyłanie danych do systemów klienckich i innych 
platform widoczności
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Automatyczne informowanie 
klienta w czasie rzeczywistym

.
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Stark Industries: Hello 

Customer Dow, your 

delivery LKE893 has been 

loaded from HUS Depot.

shippeo.link/twKUIFF

Stark Industries: Hello 

Customer Dow, your 

delivery LKE893 is 

approaching delivery 

site.

shippeo.link/twKUIFF



Zaufanie przede wszystkim!
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Shippeo zobowiązuje się do 
onboarding'u 90% Twoich 

przewoźników w ciągu 30 dni 
od otrzymania formalnego i 

kompletnego wniosku o 
połączenie.

Shippeo zobowiązuje się do 
śledzenia 80% wszystkich 

transportów drogowych FTL i 
90% wszystkich innych rodzajów 

transportu otrzymywanych z 
Twojego systemu.

Shippeo zobowiązuje się do 
obliczania ETA na platformie i 
ostrzegania użytkowników w 

przypadku wykrycia opóźnień, z 
80% dokładnością do 12 godzin 

przed dostawą.



Czy ktoś ma pytania?
Skontaktuj się ze mną!

◉ diana.nowak@shippeo.com
◉ kom: +33 6 46 27 48 83

Dziękuję!
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