


MISIUNEA NOASTRA

Presiunea de a fi mereu in fruntea competitiei creste zi de zi. Clientii de azi asteapta de la
noi, ca furnizor, servicii mult mai bune la preturi mult mai atractive.Transportul bunurilor din
punctul A in punctul B nu ne mai diferentiaza de competitorii nostri.

Presiunea pietei ne forteaza sa ne diversificam aria serviciilor oferite (de exemplu oferind
serviciu logistic suplimentar) sa devenim mai flexibili, si astfel sa crestem satisfactia 
clientului.

Si asta nu e tot. Competitia acerba forteaza nivelul preturilor existente. Era diferentelor a
apus demult. Daca doriti sa pastrati preturile competitive, trebuie sa va axati pe scaderea
costurilor in timp, si pe cresterea eficientei la nivelul organizatiei.

Respectarea legislatiei rutiere si pastrarea sigurantei la volan nu sunt doar simple
slogane.Fiecare angajat al companiei este responsabil din acest punct de vedere.
Amatorismul, la orice nivel al organizatiei, poate avea consecinte serioase.

Principalul scop al companiei Transics este: furnizarea de echipamente high-tech eficiente,
care sa ajute companiile in situatii de criza economica, sa le diferentieze de altele, si, prin
urmare, care sa le asigure viitorul.



Transics ofera urmatoarele produse si servicii de calitate:

• Optimizarea serviciului clienti prin:

• Identificarea si localizarea in timpi reali a produselor 

• Livrare la timp, prin informarea cumparatorului (client) 

• Cresterea eficientei companiei prin:

• Imbunatatirea comunicarii directe intre conducatorii auto 

si dispeceri 

• Oferirea informatiilor de care dispecerii au nevoie pentru 

a lua cele mai bune decizii  

• Localizarea in timpi reali a vehiculelor 

• Identificarea timpilor reali de condus si odihna 

a conducatorilor auto 

• Starea curenta a transportului 

• Alarme si alte circumstante exceptionale 

• Reducerea numarului de curse inutile 

• Facilitarea schimbului de informatii intre conducatorii auto,

dispeceri si alte parti implicate 

• Furnizarea de informatii administrative actualizate 

(rapoarte clare si detaliate ale curselor si problemelor 

care s-au ivit pe parcurs etc, …)

• Reducerea costurilor operationale prin:

• Imbunatatirea si accelerarea procesului de facturare 

• Reducerea costurilor administrative 

• Reducerea costurilor de comunicare

• Monitorizarea si optimizarea consumului de combustibil 

• Reducerea costurilor de mentenanta a vehiculului  

• Imbunatatirea comfortului conducatorului auto si a

sigurantei la volan prin:

• Reducerea volumului de acte de completat 

• Asigurarea comunicarii corecte si profesionale intre 

conducatorul auto si dispecer 

• Oferirea de asistenta conducatorilor auto si observarea

corecta a timpilor legali de odihna 

Pe scurt:

Transics, cel mai bun partener pentru 

cei mai buni industriasi! 



PRODUSELE NOASTRE  

Software-ul Transics: eficient si usor de folosit, datorita experientei acumulate. Un software performant
face din computerul la bord Transics o solutie completa pentru nevoile operationale ale companiei dvs.
De-a lungul anilor, Transics a imbunatatit software-ul de transport utilizat, adaugand noi functii 
produsului de baza. Pentru a-l face si mai usor de folosit, alte aplicatii sunt disponibile in prezent,
pentru fiecare grup de utilizatori.

Transics Fleet Monitor (TFM) – vehiculul este localizat indeaproape! 

Cu Transics Fleet Monitor (TFM), dispecerul monitorizeaza vehicului foarte usor. Acest pachet include:
• prezentarea vehiculului pe o harta digitala, in orice moment
• urmarirea in timpi reali a timpilor de condus si de odihna 
• mesaje text intre conducatorul auto si dispecer 
• identificarea si localizarea vehiculelor si a marfurilor transportate
• alerte/ alarme

Transics Management Software (TMS) – utilizarea si administrarea resurselor 
e ladegetul mic.

Transics Management Software (TMS) este un instrument de ultima generatie pentru controlul 
eficient al vehiculelor si al conducatorilor auto.
• rapoarte concise ale curselor 
• modul de baza pentru calculul salariilor
• integrarea usoara in pachetele de software pentru calculul salariilor 
• administrarea costurilor si avansarea platilor 
• raportarea rapida a exceptiilor 
• rapoarte privind realimentarea si consumul de combustibil 
• statistici de viteza si RPM 
• analiza stilului de sofat

Software-ul Transics poate fi combinat si integrat in domeniul de administrare a transpostului,
planificari, software ERP, furnizori de software specializat sau pachete dezvoltate pentru uz domestic.

Vizitati site-ul nostru, www.transics.com, pentru a va face o idee despre eventualele combinatii.



PRODUSELE NOASTRE

Computerele folosite: Laura & Quattro 
Computerele la bord Transics (Laura & Quattro) au fost create pentru a imbunatati
sistemul de localizare si mediul de lucru al conducatorului auto, si pentru a satisface 
cerintele si nevoile oricarei companii din domeniul transporturilor.

Functiile de baza ale computerelor la bord Transics sunt:

• inregistrarea automata a timpilor de condus si de odihna 
• inregistrarea automata a vitezei autovehiculului si a distantei parcurse 
• inregistrarea automata a locatiei autovehiculului (GPS) 
• inregistrarea automata a rotatiilor pe minut (RPM) si a consumului de combustibil 

(vehiculul a fost in prealabil echipat cu un sistem CAN BUS) 
• inregistrarea si raportarea activitatilor conducatorului auto 
• informatii si avertizari referitoare la timpii legai de condus si de odihna pentru biroul

de localizare 

In cazul in care computerul a fost echipat cu un modem link pentru un 
telefon mobil schimbul de informatii se face in timpi reali, prin sisteme de
comunicare de mare viteza (SMS, GPRS, etc,…) si de asemenea vor fi 
disponibile alte facilitati pentru conducatorul auto/vehicul, printre care:

• mesaje text intre conducatorul auto si birou 
• trimiterea rapoartelor de activitate in timpi reali 
• alerte (ex. timpii de condus au fost depasiti, etc,...) 
• localizarea globala a vehiculului 
• informatii referitoarea la operatiile de incarcare/descarcare de bunuri (identificarea si

localizarea vehiculului) 

Computerul The Quattro,Windows CE

Computerul The Quattro functioneaza pe baza unei platforme hardware deschisa si a
sistemului de operare Windows CE, o garantie solida pentru accesibilitate si 
continuitate la mare viteza. Pe langa numeroasele functii standard, computerul the
Quattro ofera si alte optiuni, precum:
• diferite protocoale de comunicare 

(GMS/SMS, GPRS, satelit, RAM,WLAN-WIFI, GSM, …) 
• GeoFencing, cartografiere la bord, … 
• integrarea perifericelor in computerul de bord, de exemplu CAN-BUS, recunoasterea

automata a remorcilor, inregistrarea temperaturilor, sistem de navigare si 
directionare la bord, imprimanta, cititor coduri de bare, etc, … 

Echipament de realimentare si control pentru administrarea optima de combustibil si
acces controlat la sediul Dvs.

Cu ajutorul unui smartcard (care exista si in computerul la bord), conducatorii auto pot
alimenta la pompa sau pot deschide portile automate.Totul este meticulos inregistrat,
si astfel, inregistrarea consumului de combustibil devine foarte usor de realizat.



CLIENTII NOSTRI

Peste 750 de intreprinderi mici si mijlocii folosesc solutiile oferite de Transics si peste 
35 000 vehicule si conducatori auto din Europa sunt asistati in prezent de un computer
Transics la bord.
Cei mai multi clienti Transics sunt companii de transport. Dar Transics se implica si in alte
sectoare, precum industria de constructii, asistenta si recuperare in trafic, administrarea
deseurilor, servicii de taxi si prim ajutor, etc, …
Pe site-ul nostru, www.transics.com, veti gasi declaratii complete ale reprezentantilor 
companiilor care utilizeaza solutiile de optimizare a afacerii, oferite de catre Transics.

PARTENERII NOSTRI

O solutie de comunicare eficienta este formata dintr-un computer la bord, software-
ul necesar … si multe alte accesorii! Din acest motiv,Transics lucreaza cu multi parteneri
(operatori telecom, instalatori, companii IT specializate in soft de transport, etc, …) care se
numara printre cei mai buni in domeniu.
Transics nu are numai o relatie de distributie cu acesti parteneri, ci doreste, pe baza 
acreditarii reciproce si a cunostintelor, sa integreze produsele fiecarui partener in 
activitatea celorlati, pentru a oferi clientilor cele mai bune solutii existente pe piata.

Vehiculul dvs.
localizat? 

In acest loc?



ORGANIZATIA NOASTRA

Fondata in 1991,Transics a fost la inceput un departament de R&D intr-o companie

producatoare de software pentru sectorul transporturi. In primii 5 ani, serviciile Transics

au fost restrictionate la nivel local (Belgia). In 1997, extinderea europeana s-a produs cu

adevarat, iar azi Transics este leader european in acest sector de activitate.

Sediul Transics este localizat intr-un spatiu modern (2.250 m
2
), in Ypres (Belgia).

Majoritatea activitatilor se desfasoara in acest sediu.

Organizatia noastra doreste sa gaseasca combinatia perfecta intre avantajele unei pre-

zente locale puternice si un punct centralizat de dezvoltare si suport logistic. Personalul

nostru este in contact permanent cu clientii, oferind sprijin pentru fiecare proiect 

dezvoltat.

Pe langa toate acestea, sistemul nostru central de raportare sta la baza serviciului de

dezvoltarea a noilor produse si a serviciului clienti.

Pe langa sediul din Belgia, Transics are sedii operationale in Franta si Olanda, iar 

angajatii sunt activi pe piata din Germania, Spania si Suedia.

In prezent, peste 130 de persoane va ofera zi de zi cea mai performanta si calitativa

tehnologie.

Transics se bazeaza pe sprijinul unor actionari majoritari, care isi doresc o organizatie

solida din punct de vedere financiar si duc o politica de transparenta a activitatii. Pentru

mai multe informatii despre actionari, vizitati site-ul nostru: www.transics.com.



Belgium - Head Office
Ter Waarde 91 - B-8900 Ieper

tel +32 (0)57 34 61 71 - fax +32 (0)57 34 61 70
BTW-BE-0440.617.352 RPR Ieper

www.transics.com - info@transics.com


