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পণ্য বরাদ্দ সংশোধন করতে পারেন হিসাবে বিবেচনা করা হয়. ইকমার্স সিস্টেম B2B এবং B2C সেক্টর জন্য বিশেষ সহায়ক হবে.
ইলেকট্রনিক কমার্স একেবারে নতুন বন্টন ব্যবস্থা যে বিভিন্ন প্রবাহ প্রবাহ অন্তর্ভুক্ত তৈরি করতে পারেন. একটি অনলাইন ইকমার্স পোর্টালের
মাধ্যমে গ্রাহকের বিভিন্ন ধরণের উপকরণ বৈদ্যুতিন অর্ডার এবং আদেশ মাল খালাস লত্তয়া দ্রুত মাধ্যমে চলিত ডিস্ট্রিবিউশনের তুলনায় পারেন. খাটো
সীসা বার, শারীরিক মধ্যস্থতাকারীদের / দালালদের অপসারণ আনা এবং অনেক বেশী গন্তব্যস্থলে সরাসরি পরিবহন সহজতর হবে. ক্ষুদ্রতর আদেশ আর
দূরত্ব হয় প্রেষিত এবং গ্রাহকদের দিকে সচেষ্ট তাদের খরচ সংরক্ষণ, এবং বিলি ক্রম খরচ হবে benefitted.
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ইকমার্স নতুন উত্পাদন ও বিতরণের জন্য বিজনেস লজিক উ পন্ন সমস্ত কোম্পানি বৃহত্তর ব্যবসায়িক সুযোগের সম্মুখীন করা হবে. তারা একটি
সাধারণ তাদের পণ্যের জন্য বাজার উন্নত ব্যবস্থা করতে পারে.
একটি ইকমার্স সরবরাহ এবং পরিবহন খাতে জন্য সম্পূর্ণ নতুন বাজার ব্যক্ত করতে পারেন. ইকমার্স লজিস্টিক এবং বন্টন পদ্ধতি সুপরিচালিত সব
কোম্পানীর কৃতিত্ব ফলে ক্ষেত্রে সমস্ত পর্যায়গুলি এবং কার্যকরী করতে পারেন.
ই কমার্স মডেল কৌশল যা সরবরাহ ও পরিবহন খাতে ভবিষ্যতে নির্দেশিত করা হবে নির্দিষ্ট কাজে লাগানো হয়. মডেল মূল্য ব্যবস্থাপনার একটি বড়
অংশ সরবরাহ খাতে অর্জন সহজতর হবে. সরবরাহ কোম্পানি এবং সনাক্ত কার্যকর সমাধান বাজারে পণ্য সরবরাহ জায়গা অংশ তৈরি. ই কমার্স একটি
স্পষ্ট ছবি conceptions বিভিন্ন নকশা এবং শারীরিক বিতরণের জন্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে আহরণ করতে পারে.
বড় এবং নতুন কৌশলগত ক্ষেত্রে প্রারম্ভকালে কোম্পানীগুলো পণ্য সম্পর্কে অনলাইন লেনদেন এবং চুক্তি বৈদ্যুতিন জানতে পারেন.
একটি সম্পূর্ণ নতুন বাজার পরিবহণ ও পণ্য একটি ক্রমবর্ধমান হারে B2C সম্পর্ক উন্নত কোম্পানীগুলো জন্য আনলক করা হবে. পণ্য উ পাদন থেকে
সরাসরি শেষ গ্রাহক পিক কোম্পানী ট্রাক, ছোট চালান সংখ্যা বাড়িয়ে পরিবাহিত হবে.
Suain লজিস্টিক, কোলকাতা ভিত্তিক একটি ভারতীয় কোম্পানী অনলাইন পোর্টাল ইকমার্স ওরফে loadjunction.com লোড এবং ট্রাক জন্য বৈদ্যুতিন
অনুসন্ধানের জন্য একটি লাইভ ডাটাবেসের মধ্যে ইন্টারনেট মাধ্যমে চালু করেনি. এই অনলাইন পোর্টাল যোগাযোগের জন্য একটি মঞ্চ হিসাবে আনয়ন
কোম্পানি যারা একটি নির্দিষ্ট ক্ষমতা জন্য প্রয়োজন একটি পরিবহন মালিকদের সঙ্গে ট্রাক / haulers একসাথে কাজ করবে. এই পোর্টালের মাধ্যমে
অনলাইন কোম্পানীগুলো তাদের চাহিদার বিবরণ দিতে হবে এবং তাদের ট্রান্সপোর্টার্স ট্রাকিং বিবরণ প্রদান করতে পারেন. যখন একটি অসম সম্ভব
তারা একে অপরের সাথে নিয়ে াগ পেতে নিগোশিয়ে ট যোগাযোগ করতে পারেন. এই অনলাইন পোর্টাল হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া ছাড়া পরিবহন সরবরাহকারী
এবং ক্রেতাদের মধ্যে একটি সংযোগ করা হবে.
গাড়ির চালানে হাজার হাজার এক্সেস হিসেবে ট্রাক মালিক, ট্রান্সপোর্টার্স, দালাল, কোম্পানি প্যান ভারত ভিত্তিতে প্রতি মাসে হাজার হাজার সাথে
তাত্ক্ষণিক সংযোগ পান এবং বাস্তব বিভিন্ন রুট সময় হার পান.
Loadjunction.com একটি deadhead মাইল নির্মূল মত বেনিফিট বিপুল পরিসীমা প্রদান, ভাল অর্থপ্রদানকারী backhauls পেয়ে, হতে পারে সব আকারের
ট্রাক এবং প্রকারভেদের (ধারক, লতা, flatbed ইত্যাদি) অভিগম্যতা, বিভিন্ন রুটের বাস্তব সময় হার তুলনা খুঁজে, ট্রাক এবং লোড, তাত্ক্ষণিক ট্রাক
এবং চাহিদার অসম, এবং অনেক জন্য ব্যাসার্ধ অনুসন্ধান ..
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