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A GroupBy program a gyűjtőpontok közötti szállítási feladatok kezelésére optimalizált, annak 

minden járulékos adminisztrációs nyilvántartási kötelezettségével együtt (raktározás, vámkezelési 

adatok nyilvántartása, automatikus árazás, szerződés alapú számlázás).

Kis tételszám esetén az ettől eltérő feladatok követésére is alkalmas a program (pl. komplett, 

részrakó, direkt megbízások).

Szoftvermegoldásunk fokozott ellenőrzést biztosít a résztevékenységek felett, így ügyfeleinknek 

kevesebb időt kell ezek elvégzésére és ellenőrzésére fordítani. A sokszereplős gyűjtő 

szállítmányozás folyamatban minden partnerre külön meghatározható a pontos egyedi szállítási és 

árazási mechanizmus az emberi hiba lehetőségének csökkentésére.

A GroupBy elérhető Régens Cloud (felhő) és on-premise (bérlet) szolgáltatási konstrukcióban is a 

legnagyobb rugalmasság érdekében.
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KINEK AJÁNLJUK A LOGISTOCK ALKALMAZÁST?

Minden olyan cég munkáját megkönnyíti a program használata, mely nemzetközi gyűjtő 

szállítmányozással foglalkoznak. A program használata jelentősen gyorsabb és pontosabb 

ügyintézést biztosít. Amennyiben gyűjtőpont partnerükkel való kapcsolatuk lehetővé teszi a 

nemzetközi BORDERO 512 szabvány szerinti interfészen keresztül megvalósítható kommunikációt, 

további kapacitás felszabadítás érhető el.

JELLEMZŐK



FUNKCIONALITÁS
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Egyedi jogosultsági szintek alkalmazása dolgozónként

Törzsadat nyilvántartások pl. gyűjtőpontok, ügyintézők, raktárak, 

tárhelyek

Partner nyilvántartás, kiegészítő adatokkal pl.: telephelyek, 

ügyintézők

Járatok (Avizók) nyilvántartása, szervezése

Járatok (Avizók) visszakereshetősége, listázása különböző 

szempontok figyelembevételével

Megbízások rögzítése, automatizmusok alkalmazásával is

Megbízói rendelkezések nyilvántartása

Megbízás - Járat kapcsolat dinamikus kezelése

Előkalkuláció készítése járat és megbízás oldalon, kiadások, 

bevételek

Megbízások visszakereshetősége, listázása

Időszaki statisztikák lekérdezése

Megbízáshoz, járathoz kapcsolódó számlakészítés

AVIZÓ ÉS SZÁMLÁZÁS 

ALAP MODUL

Járat és megbízás típusú utasítok kezelése, feladatkövetés

Eltérések nyilvántartása, jegyzőkönyvezés

Megbízásokhoz címkenyomtatás

Kimutatások, statisztikák

RAKTÁR MODUL

Díjtáblázatok nyilvántartása

Megbízói szerződések nyilvántartása

Járathoz kapcsolódó szerződések nyilvántartása

Automatikus díjkalkuláció megbízásokhoz, járatokhoz

SZERZŐDÉS ÉS ÁRAZÓ 

MODUL
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Számlák automatikus kontírozása

Automatikus számlafeladás könyvelésnek

Bejövő számlák adatainak átvétele, fizetési információk 

megjelenítése

PÉNZÜGY

Partner hitellimit figyelés (csak pénzügyi rendszerrel történő integrált 

működés esetén alkalmazható pontosan)

Partner tiltáskezelés

PÉNZÜGYI KONTROLL 

MODUL

Járat oldali összevont számlák készítésének lehetőségeSZÁMLA PLUSZ

Járat és megbízások generálása elektronikusan kapott fájl adatai 

alapján, standard formátumú fájlokból

ÁLTALÁNOS INTERFFÉSZ 

MODUL

Interneten keresztül lehetőséget biztosít partnerei számára 

megbízások biztonságos rögzítésére az Ön rendszerébe, vagy a 

már folyamatban lévő megbízásaik státuszainak lekérdezésére 

bárhonnan.

ONLINE ADAT ÉS 

KÖVETÉSI FELÜLET 

MODUL

MIÉRT VÁLASSZA A RÉGENS GROUPBY ALKALMAZÁSÁT?

Stabil, biztonságos és pontos adatkezelést biztosít

Lerövidíti az adminisztrációs időt

Támogatja a csoportmunkát

Folyamatos átláthatóságot biztosít a vezetők számára

Naprakész döntés támogató adatokat biztosít a vezetők számára

Feladatokhoz kialakított folyamatok támogatásával az új munkatársak gyorsan integrálhatók a napi 

munkavégzésbe



GROUPBY CLOUD SZOLGÁLTATÁSUNK ELŐNYEI
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Helyfüggetlen hozzáférés - bárhonnan, bármikor elérhetőek az adatai (Internet kapcsolat 

szükséges)

Nincs hardver és szoftver beruházási költség

A járulékos feladatokat (üzemeltetés, frissítés) átvállaljuk

Tervezhető költségek

Törzsadat- és verziófrissítések biztosítása

Elérhető ügyfélszolgálat

Biztonságos információkezelés

Teljes körű informatikai támogatás


