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অর্থনৈতিক দ্ব্যর্থতার সঙ্গে ক্রমাগত উন্নয়ন, সড়ক বাহক চাহিদা কমতে সম্মুখীন হয়. অপারেটিং এবং জ্বালানী খরচ ছাড়াও দিন দিন বৃদ্ধি করা হয়.
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রাস্তা বাহক তাদের খরচ, কাটা ক্ষমতা হ্রাস করা এবং তাদের কাজকর্ম কাটা ফিরে বাধ্য হয়. অধিকাংশ পরিবহন মোড বাহক ট্রাক লোড করার জন্য
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অনুকূল হার পাবার জন্য খঁুজতে হয় জুড়ে জমিদার ক্ষমতা, সম্পর্ক এবং নিরাপদ ভলিউম নির্মাণ আপ. এই সমস্ত বিষয়, ট্রাকবোঝাই বাহক / ট্রাক
লোডার অধিকাংশ সাথে মোকাবেলা গম্ভীরভাবে হয় নিঃশেষ চিন্তা.
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তথ্য প্রযুক্তি একটি পরিবহণ ও পণ্য খাতে প্রতিযোগিতামূলক বৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে. সিস্টেম দৃশ্যমানতা মালবাহী পরিবহন
ব্যবস্থা সমস্ত সমাজের প্রস্তাব করতে পারেন. এখানে সব কার্যক্রম সম্পন্ন অনলাইন এবং সমস্ত তথ্য থাকে বৈদ্যুতিন interchanged হয়. এই
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চাহিদার প্রদানকারী এবং কত যাও ট্রাকবোঝাই বাহক সিস্টেমের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি করে. সুতরাং অনলাইন সরবরাহ সমস্ত বিশ্বের হয় জনপ্রিয়তা
অর্জন করে.
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একটি অনলাইন সিস্টেমের মাধ্যমে সব মালবাহী ফরোয়ার্ডিং কোম্পানীগুলো ভালো পরিবহন খাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের, মালবাহী forwarders সীমাহীন
লোড এবং ট্রাক লাইভ একটি কেন্দ্রিয় অবস্থানে তথ্য এক্সেস পাবেন এবং একটি ভাল এবং সংগঠিত ভাবে তাদের পরিচালনা করুন. পরিবহন পেশাদার
সহজে গাড়ির সিডিউলিং, ক্যারিয়ার নির্বাচন, মালবাহী হার আহরণ, চালানের ট্যাগের ইত্যাদি পরিচালনা করতে পারেন.

News

অনলাইন লোড ম্যাচিং লোড প্রদানকারী এবং গাড়ির মালিকদের জন্য মিউচুয়াল বেনিফিট প্রদান করে. বিশ্বব্যাপী ইন্টারনেট অ্যাক্সেস দেয়. একটি
প্রেরক / চাহিদার প্রদানকারী একটি পোস্ট গম্য চাহিদার, এবং সারা পৃথিবী থেকে প্রতিটি ক্যারিয়ার একটি দ্বিতীয় মধ্যে এটি দেখতে ক্ষমতা পেতে.
একইভাবে যদি একটি ক্যারিয়ার / গাড়ীর / বহর মালিক পোস্ট খালি গাড়ী, কোনো মালবাহী ব্রোকার, ট্রাফিক ম্যানেজার, প্রবেশযোগ্য মালবাহী সঙ্গে
পরিবহনে মাল লেনদেনকারী অবিলম্বে যে দেখতে সক্ষম হবে.
পূর্বে উপরোক্ত কার্যক্রম ফোন কলের মাধ্যমে অথবা মাধ্যমে সঞ্চালিত ব্রোকার এবং এটি ছিল একটি সময় গ্রাসকারী প্রক্রিয়ার তথ্য এবং
কম্পাইল অতিরিক্ত ক্যারিয়ার ক্ষমতা পেতে হয়. সময়মত এবং সঠিক তথ্য প্রাপ্ত করার পদ্ধতি সবসময় সম্ভব ছিল না সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য.
অনলাইন সিস্টেম স্বয়ংক্রিয় যোগাযোগের ক্ষমতা রিয়েল টাইম তথ্য যাও সীমাহীন ট্রাকিং লোড এবং প্যান ভারত ভিত্তিতে ট্রাকিং গ্রহ প্রদান করবে.
এই অনলাইন সিস্টেম পরিকল্পনা নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণের সঙ্গে কিছু পিসি জাঁতাত্তআলা ভালো রাউটিং সফ্টওয়্যার, গোটা & একত্রীকরণ রাস্তা, রাউটিং
পরিবর্তন এবং ট্র্যাক চালানের যখন একাধিক মোড বা বাহক জড়িত বিন্যস্ত করতে পারেন. একটি পরিবহনকারী কোন শেষ এবং রাউটিং সিস্টেম
সিডিউলিং যদি তিনি রুটের মধ্যে congestation খুঁজে মিনিটের মধ্যে পরিবর্তন করতে পারেন.
ভারতে Suain লজিস্টিক ভালো কিছু কোম্পানি তাদের সিস্টেমের সাথে তথ্য প্রযুক্তি একীভূত করা হয় এবং একটি অনলাইন পোর্টাল ওরফে
loadjunction.com যাও দীর্ঘায়িত ভারতীয় পণ্য সরবরাহ ও পরিবহন ব্যবস্থা পুরোনো স্ট্রিমলাইন প্রক্রিয়া চালু হয়ে ছে. Thorugh
loadjunction.com, Suain লজিস্টিক অনলাইন মালবাহী মেলা পরিষেবার প্রস্তাব করেছে. সমস্ত পরিবহন খাতে জড়িত ব্যক্তিদের অনন্য আইটি বাস
ট্রাক ডাটাবেস যা লোড এবং ট্রাকিং উপকরণ বিবরণ বিরাট তালিকা সরবরাহ করে এবং একই সময়ে মিল ট্রাক & লোড অনলাইন সহায়তা পাবেন. এই
অনলাইন ট্রাক লোড বোর্ডের মাধ্যমে, ট্রাক লোড, ট্রাক জন্য লোড হয় এবং খুঁজে ট্রাক অনলাইন সহজে ভাড়া. এক এমনকি লোড প্রদানকারী এবং
মালিক অপারেটরদের সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন এবং তাদের চাহিদা মেলে.
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