Digitala transportsedlar
Många åkericentraler och chaufförer som ska utföra leveranser
skriver transportsedlar för hand och lämnar över manuellt till
varandra. Genom att digitalisera transportsedlarna i papper
underlättas och effektiviseras processen.

Fördelar med digitala transportsedlar

transportsedlarna för att sedan läsa in informationen från ﬁlen i
andra system, t.ex i ekonomisystemet. På detta sätt slipper
åkericentralen lägga tid på att mata in informationen manuellt
mellan systemen.
• Systemet gör att läsbarheten ökar genom att inget skrivs för
hand och att risken för missförstånd minskar. Man slipper en del
onödiga kostnader.

3. Sparar på miljön med minskad pappershantering:

1. Effektivare administration för både åkericentral och
chaufförer:
• Chaufförer kan till exempel direkt meddela åkericentralen när
leverans är genomförd genom en knapptryckning i systemet.
• Åkericentralen kan skapa transportsedlar och dela ut dem till
chaufförerna samt se samtliga transportsedlar och följa deras
status i processen.
• Chaufförerna får mycket serverat när en transportsedel ska
skrivas i systemet, som exempelvis kunduppgifter, artikelregister
och prisuppgifter, vilket sparar tid.

2. Stärkt likviditet på grund av effektivare
faktureringsprocess:
• Transportsedlarna utgör fakturaunderlag som alltid ﬁnns
tillgängliga i systemet.
• Åkericentralen kan exportera en ﬁl med all information från

• Chaufförerna behöver inte köra till åkericentralen bara för att
lämna in transportsedlarna när de ständigt ﬁnns tillgängliga i
systemet.
• Chaufförerna skriver transportsedeln i systemet och kunden
skriver på med en digital signatur och får en digital kopia via
e-post. På så vis minskar behovet av att hantera transportsedeln
fysiskt och man slipper skriva ut den till kunden.

Hur fungerar det?

Bilarna förses med surfplattor som innehåller en applikation som är
kopplad till en webblösning på centralens kontor.
Kunden kommer att kunna signera direkt på surfplattan med hjälp av
en specialpenna och sedan få en kopia på mejl eller eventuellt en
utskrift. Innan lösningen tas i fullt bruk utbildas chaufförerna och
åkericentralen.
Välkommen att höra av dig!

För mer information om Digitala transportsedlar vänligen besök vår hemsida, ring eller emaila oss!

Veronica Håård, vd
Tel. 0733-942 963
veronica@visualunits.se
www.visualunits.se

- Digitala Transportsedlar kommer att minska adminstrationshanteringen oerhört och sökbarheten kommer att öka. Detta är också
en förutsättning för att vi ska kunna vidareutvecklas och kunna skicka
elektroniska fakturor, vilket i dag många stora företag och organisationer
kräver, säger Marie Sjölund, Koordinator på Karlskrona Åkericentral.

