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Track



A Régens Track a nemzetközi vagy belföldi komplett- (FTL) és részrakományok (LTL) 

szállítmányozási feladatainak végrehajtását támogatja.

Programunk Régens Cloud (felhő) és on-premise (bérlet) szolgáltatási konstrukcióban egyaránt 

elérhető, így biztosítva, hogy mindenki megtalálja a számára kedvező megoldást.

Az ügyfélmegbízások folyamatos nyomon követésével lehetővé teszi a munkatársak hatékony és 

pontos munkavégzését, a megrendelők folyamatos tájékoztatását az általuk feladott 

megrendelések végrehajtási állapotáról. Az elvállalt megbízások nyereségessége folyamatosan 

követhető, így gyors vezetői tájékozódási és beavatkozási lehetőséget biztosít.

A Régens Track szállítmányozási program célja egy teljes körű szolgáltatási platform biztosítása, 

amely a Felhasználókat és az Ügyfeleket valós időben, folyamatosan tájékoztatja, hatékony és 

pontos munkavégzést biztosít, továbbá egyedi igényekre szabható informatikai eszközöket is nyújt.

A szállítmányozási folyamatok kiszolgálását, azaz a megbízások fogadását és az árukövetést egy 

évtizedes referenciával rendelkező, stabil rendszerfolyamat biztosítja.
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Azoknak a cégeknek, amelyek szállítmányozással foglalkoznak, valamint tevékenységük jelentős 

része speditőri tevékenység. Akiknek fontos az adatbiztonság, a feladatorientált munkavégzés. 

Igényük van arra, hogy a piaci változásokra gyorsan reagáljanak és csapatmunkában dolgoznak. 

Ahol a vezetőség elvárása, hogy bármikor azonnal tájékozódhasson a feladatok és a nyereségek 

alakulásáról. 

KINEK AJÁNLJUK A TRACK ALKALMAZÁST?
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FUNKCIONALITÁS

Egyedi jogosultsági szintek alkalmazása dolgozónként

Törzsadat nyilvántartások, pl. szállítóeszközök típusai, dolgozók, 

partnerek ügyintézői, járművek egyedi paraméterekkel

Partner-nyilvántartás, kiegészítő adatokkal Pl.: telephelyek, 

ügyintézők, rendszámok, CMR biztosítások

Megbízások rögzítése akár automatizmusok alkalmazásával

Megbízások visszakereshetősége, listázása

Időszaki statisztikák lekérdezése

Megbízáshoz kapcsolódó számlakészítés

RENDELÉS ÉS 

SZÁMLÁZÁS ALAP 

MODUL

Járatok nyilvántartása, rögzítése

Járatok visszakereshetősége, listázása különböző szempontok 

figyelembe vételével

Megbízás - Járat kapcsolat dinamikus kezelése

Előkalkuláció készítése járat oldalon

Nyereségességi kimutatások lekérhetősége, akár a számlák 

készítése vagy beérkezése előtt

JÁRATKEZELÉS ÉS 

KALKULÁCIÓS MODUL



MIÉRT VÁLASSZA A RÉGENS TRACK ALKALMAZÁSÁT?

Központi partnernyilvántartás

Megbízások kezelése

Járatkezelés

Kalkulációs modul

Pénzügyi kontroll modul

Folyamatos kintlévőség ellenőrzés (hitellimit figyelés)

Számlázás modul:

FUNKCIONALITÁS
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Partner hitellimit figyelés

Partner tiltáskezelés

PÉNZÜGYI KONTROLL 

MODUL

Megrendelések számlázása

Számlakészítése mintával vagy minta nélkül

Számlázás megállapodás szerinti devizában

Egyéb (rendeléshez nem kapcsolódó) számlák készítése

Pro-forma számlák készítése

Időszaki számla készítése (teljesítés-jelentés melléklettel)

SZÁMLÁZÁS

Egyedi EDI adatkapcsolati pontok partnerei rendszeréhezINTERFÉSZ MODUL

Egyedi böngészőből bárhonnan elérhető szállítás előjegyzési felület ONLINE ELŐJEGYZÉSI 

VAGY KÖVETÉSI 

FELÜLET MODUL

Megbízáshoz kapcsolódó egyedi és időszaki számlák

Egyéb tevékenységek számlázása

Más Régens rendszerekben keletkezett számlázandó

tételekből történő számlakészítés (Raktár, Vám)



Egyedi Speciális funkciók kialakíthatósága:

Ajánlatkezelő rendszer Online Portál felülettel

Kapcsolat más rendszereinkkel:

Régens Könyveléssel a számla és számlaegyenleg adatok 

Menedzsment információs rendszerekkel

Akár bármely ERP rendszerrel

TRACK CLOUD SZOLGÁLTATÁSUNK ELŐNYEI

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

Rendelkezésre állási időben elérhető ügyfélszolgálat

Biztonságos információ- és adatkezelés

Teljes körű informatikai támogatás

MIÉRT VÁLASSZA A RÉGENS TRACK ALKALMAZÁSÁT?
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