FUNKCJE

APLIKACJA
LINDE
TRUCK CALL
Tworzenie zadań

Przydzielanie zadań

Otwarte zadania

Ukończone zadania

Kierownicy zmian mogą zlecić
nową pracę w kilku prostych
krokach. Polega to na wprowadzeniu lokalizacji i miejsca dostarczenia towaru oraz określeniu
stopnia pilności zadania. Zlecenie
może być przypisane do wszystkich wózków i operatorów bądź
tylko do określonej grupy. Kierownicy mogą określić trzy ramy
czasowe realizacji zadania: teraz,
w ciągu 30 minut i w ciągu 60
minut. Mogą również dołączyć
zdjęcia, dokumenty i komentarze.

Aplikacja zawsze wysyła
szczegółowe informacje
o nowych zadaniach do
operatorów wybranej grupy
wózków. Operatorzy mogą
natychmiast przyjąć lub
odrzucić zlecenie. Gdy jeden
z nich zaakceptuje dane
zadanie, wówczas staje się
ono niewidoczne dla innych
operatorów.

Aplikacja Linde Truck Call
pokazuje kierownikom zmian
wszystkie otwarte, zaakceptowane i ukończone zadania.
Ponadto otrzymują oni na
swojego smartfona informację,
który operator aktualnie
pracuje i nad jakim zleceniem –
nawet jeśli pracownik znajduje
się w innej części magazynu.

Po wykonaniu pracy operator
zaznacza w aplikacji zakończenie transportu. Kierownik
zmiany natychmiast otrzymuje potwierdzenie, że praca
została wykonana. Może on
również zobaczyć godzinę
zakończenia zadania oraz
załączone przez operatora
zdjęcia i notatki.

Wymagania
Aplikacja Linde Truck Call:
→	smartfon lub tablet
→	Android® 6.0 lub wyższy
→	dostęp do Internetu

Aplikacja Linde Truck Call

Strona internetowa Linde Truck Call:
→	
komputer, tablet lub smartfon
→	
aktualna przeglądarka internetowa
(np. Google Chrome, Firefox, MS Edge)
→	
dostęp do Internetu

Strona Linde truck call app

Łatwa koordynacja zadań
i pracy operatorów

UTWÓRZ.
ZAAKCEPTUJ.
ZAKOŃCZ.

KORZYŚCI NA WYCĄGNIĘCIE RĘKI
WYDAJNOŚĆ
→	krótszy czas komunikacji pomiędzy
kierownikiem zmiany a operatorem
→	mniej pustych przejazdów

ŁATWE ZARZĄDZANIE ZADANIAMI
LOGISTYCZNYMI ZA POMOCĄ
SMARTFONA

→	optymalne wykorzystanie floty

Do magazynu dociera niespodziewana dostawa. Sytuacja robi
się napięta. Kierownik zmiany musi znaleźć operatora wózka
widłowego i przydzielić mu pracę. Zanim operator zgłosi
zakończenie transportu, mija cenny czas. Istnieją efektywniejsze sposoby realizacji tego zadania.

WYGODNA OBSŁUGA
→	prosty system tworzenia i edycji zleceń
(również wtedy, gdy nie jest się obecnym
na miejscu)
→	określanie stopnia ważności zleceń

Aplikacja Linde Truck Call upraszcza przydzielanie zadań transportowych
we flocie i znacznie skraca czas komunikacji między kierownikiem
zmiany a operatorami.

→	możliwość dołączania zdjęć i dokumentów

Wydajność po naciśnięciu jednego przycisku
Niezależnie od tego, czy pojawiła się nieplanowana dostawa,
czy są do wykonania standardowe zadania: dzięki aplikacji Linde
Truck Call kierownicy zmiany nie muszą już wydawać operatorom
poleceń twarzą w twarz – po prostu wprowadzają zadanie do systemu
za pomocą swojego smartfona lub tabletu. Do zadania można
dodać również zdjęcia, dokumenty i komentarze. Aplikacja przypisuje
zlecenie do wybranej grupy wózków. Kiedy operator je zaakceptuje,
wówczas przestanie być ono widoczne dla innych pracowników.
Po zakończeniu transportu kierownik zmiany natychmiast
otrzymuje potwierdzenie od operatora.

DOSTĘPNOŚĆ
→	precyzyjny przydział zleceń do właściwych wózków
→	odpowiednia dla wielu typów pojazdów
(wózki widłowe, wózki do kompletacji,
małe wózki)
→	przegląd wszystkich niezrealizowanych,
bieżących i zakończonych zleceń

Zoptymalizowane procesy z aplikacją Linde Truck Call

1.
Dostawa
(nieoczekiwana)

2.
Kierownik zespołu
wychodzi z biura
i szuka operatora

3.
Kierownik zespołu
uzgadnia pracę
z operatorem

4.
Operator
wykonuje
pracę

5.
Operator wraca
do biura z dowodem
dostawy

6.
Kierownik zespołu
potwierdza odbiór
towaru

Za pomocą aplikacji
Linde Truck Call kierownicy zmian łatwo
i szybko organizują
zadania logistyczne

