Kdo je TIMOCOM?

Jsme průkopníci
digitální logistiky
Všechno začalo v roce 1997 ideou elektronického trhu pro
přepravy a volné vozy. Tehdejší disponent Jens Thiermann
proto tehdy založil FreightTech společnost TIMOCOM a začal
s digitalizací zadávání přeprav a dalších obdobných procesů
v logistice.
Z odvážného start-upu vznikla středně velká rodinná firma
s více než 500 zaměstnanci 40 národností a se zastoupeními
v Polsku, Česku a Maďarsku. Jako poskytovatel prvního
Smart Logistics System v Evropě je dnes TIMOCOM jednou
z předních společností zabývajících se vývojem logistiky 4.0.

Co je hnacím motorem TIMOCOM?

Naše vize logistiky
budoucnosti
Myšlenka zakladatele je dnes základem vize naší firmy:
Věříme ve svět bez logistických výzev. Svět, v němž se reálná
a digitální logistika prolnou a výrobci, dopravci a odběratelé
budou ideálně propojeni. Považujeme se za průkopníky
a průvodce touto budoucností logistiky. Budoucností, v níž
se ze supply chain stane supply flow.
Tuto budoucnost nazýváme Augmented Logistics.

Co TIMOCOM nabízí?

Systém pro
chytrou logistiku
My v TIMOCOM jsme se sami sebe zeptali: Proč neexistuje
centrální systém, který by spojoval všechny, kdo se podílí
na procesu přepravy? Neutrální systém, do něhož se může
zapojit každý - od logistických obrů až po malý podnik.
Proto jsme naše aplikace a služby systematicky dále rozvíjeli
a propojovali. Výsledkem je první Smart Logistics System
v Evropě.
Systém propojuje nejrůznější řešení pro digitalizaci
přepravních a logistických procesů. Tato řešení lze pomocí
standardizovaných rozhraní snadno integrovat do vlastního
firemního IT prostředí. Celou nabídku doplňují podpůrné
služby jako například služba Mezinárodní inkaso.

Co systém nabízí?

Aplikace pro každý
krok v procesu přepravy

1. SJEDNÁNÍ OBCHODU

Poptávky
Přepravy
Volné vozy
Výběrová řízení
Profily firem
Skladování

2. OBJEDNÁVKA

Objednávky

3. PLÁNOVÁNÍ

Trasy & výdaje

4. REALIZACE

Tracking

5. DOKONČENÍ

Statistiky
Mezinárodní inkaso

Jaká je největší výhoda systému?

Denně až
1.000.000 nabídek
Jádrem našeho Smart Logistics System je největší evropská
burza nákladů. Ta je základem naší neutrální sítě čítající přes
50.000 prověřených firem. Neutralita je přitom další výhodou,
neboť obchody probíhají přímo mezi obchodními partnery.
Nemáme žádný vliv na obchody našich zákazníků. Současně
ale máte jako firma nebo skupina firem možnost uzpůsobit
náš systém Vašim individuálním požadavkům.

Kde se o TIMOCOM dozvím víc?

www.TIMOCOM.cz
Nebo zde:
email: asuda@timocom.com
Tel.: +420 412 43 01 14
Mobil: +420 776 122 671

