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নেটওয়ার্ক নিখুতকরণ এবং সিমুলেশন
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এবং বুকিং এবং রুট তথ্য দিয়ে এই তথ্য সংযোজনের সঙ্গে.

News

দ্ব িপথ ব্য বসা প্র ক্র িয়া ব্য বস্থ াপনা কর্ম প্র বাহ উপর ভিত্ত ি করে: একটি চালানের সামলাচ্ছে নিযুক্ত ব্যক্তি বিভিন্ন ধরনের হয় যা পরিসীমা
থেকে shippers / consignees / বাহক / কাস্টমস এজেন্ট / কাস্টমস ও নিয়ন্ত্রক / গুদাম এজেন্ট / truckers / রেলপথ. যাতে চালানের দক্ষতার
দৃশ্যমানতা একটি SLA / পারফরমেন্স প্রত্যেক নোডের এবং প্রতি স্টেকহোল্ডারদের রুট জন্য প্রয়োজন ভিত্তিক পরিমাপ সঙ্গে প্রয়োজন নেবো.
একটি নির্জন BPM প্ল্যাটফর্ম হল বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের পেশাগতভাবে টমটম কাজ এবং পদ্ধতি হাত বিনিময় প্রথাই flawlessly খাটান উন্নয়ন
প্রয়োজন.
একটি জরুরী প্রয়োজন একটি একক BPM প্ল্যাটফর্মের সাহায্যে একাধিক স্টেকহোল্ডারের একসঙ্গে দক্ষতার সঙ্গে কাজ আছে এখন পর্যন্ত. এই
সম্পূর্ণ মূল্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উচ্চতর ইন্টিগ্রেশন উন্নয়নশীল হতে পারে. সিস্টেমে নিম্নলিখিত উপাদানের মধ্যে থাকতে পারে:
BPM ইঞ্জিন SOA সঙ্গে প্রেরণা
ব্যবসা চাঞ্চল্যপূর্ণ scrutinizing জন্য সরঞ্জাম
ব্যবসা ইন্টেলিজেন্স এবং পারফরমেন্স ড্যাশবোর্ডের
পোর্টাল সহযোগিতা
মাস্টার ডেটা বিভিন্ন তথ্য ডোমেন জুড়ে ম্যানেজমেন্ট কাটিয়া
সি আর এম
এস সি এম দৃশ্যমানতা / ট্র্যাকিং
ভবিষ্যতে এটি একটি সহযোগী / অধিভুক্ত মিউচুয়াল সমাধান ব্যবসায়িক প্রক্রিয়ার বিধি ও SLAs দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত ধরনের নেটওয়ার্ক তৈরি করার
প্রয়োজন হতে হবে.
পরিচয় রেজোলিউশন সরঞ্জাম, ডেটা শোধক, ঠিকানা ভ্যালিডেশন, ক্রেডিট নির্ধারণ এবং অটো শ্রেণীক্রম বরাদ্দকরণ পরিষেবার সাথে ইন্টিগ্রেশন
potentiality সঙ্গে ক্লায়েন্ট এবং সাথি মাস্টার ডেটা ম্যানেজমেন্ট. এই অনুসরণ করা:
BI এবং ক্রেতা বিভাজন উপর বৃদ্ধিকারী স্পটলাইট
ততপর বাজারের কঠোর উভয় অংশীদার এবং বিক্রেতা ক্রেডিট রেটিং জন্য প্রয়োজন অনুভব করা
গ্লোবাল অ্যাকাউন্ট বিদ্যা এবং গ্লোবাল অ্যাকাউন্ট পরিচালনার অনুক্রমের বিভিন্ন পণ্য সরবরাহ এবং মালবাহী ফরোয়ার্ডিং খেলোয়াড়ে রা,
নিয়ন্ত্রণ সংরক্ষণ করবে এবং গ্লোবাল অ্যাকাউন্ট বিকাশ জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে.
MDM একটি চলমান ব্যবসা বিপ্ল বের প্রস্তাবনা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলে মনে করা হয়
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ক্ল াউড কম্প িউটিং উঠতি: লজিস্টিক কোম্পানি মেঘ কম্পিউটিং সুবিধাগুলো ব্যবহার করা শুরু হয়. যাতে প্রযুক্তির প্রয়োগ সফলভাবে সরবরাহ
কোম্পানি বিবেচনা-দ্রুত উন্নয়নশীল বাজারের অবস্থার কারণে ট্রেড inequities, ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা, নিয়ন্ত্রক সম্মতি, ক্রমবর্ধমান integrators
এবং নতুন বাজারের নিতে হবে. মেঘ কম্পিউটিং আবেদন অনুগামী হতে পারে: সি আর এম
প্রচারাভিযান এবং প্রচার
কেরিয়ার Bookings এবং রেট Enquiry
পূর্বপরিকল্পনা
ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট পুল
ক্যাপাসিটি সংগ্রহ
এইচআর এবং বেতনের
অনলাইন পোর্ট াল উত্থ ান: অনলাইন লোড বোর্ড 3PLS মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা মত উন্নত দেশে এবং মধ্যস্থতাকারীদের মধ্যে খুব
জনপ্রিয়. অনলাইন পোর্টাল এই ধরণের ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে রয়েছে উঠতি. Suain লজিস্টিক ভালো কিছু কোম্পানি তাদের অনলাইন
পোর্টাল ওরফে www.loadjunction.com লোড হয়, এবং মালবাহী ট্রাক ট্রাক খুঁজতে আরম্ভ. অনলাইন পোর্টাল এই ধরনের ট্রাক লোড সঙ্গে
মেলানোর জন্য শ্রেষ্ঠ উ স. অনলাইন লোড মেলা সিস্টেমে নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি সরবরাহ এবং পরিবহন খাতে প্রদান করতে হবে.
মাল্টি পা ট্রাকিং রুট, হার গ্রেপ্তার রাস্তা এবং ট্রাক স্টপ জন্য বর্ণন এবং সহায়তা সিস্টেম পান
বিভিন্ন রুটে বাস্তব সময় হার খুঁজুন
Truckers মালিক এবং অপারেটরদের জন্য সুবিধাজনক উপায় উপলব্ধ লোড জন্য পরিবহণ জন্য অনুসন্ধান
একটি দারুন জায়গা জন্য truckers তাদের ট্রাকিং বিবরণ পোষ্ট
সম্ভাব্য সর্বোত্তম উপায় মালবাহী haulers জন্য deadheading রাস্তা তাদের মাইল সবচেয়ে আউট করতে এড়াতে অফার
27x7 দিন এক্সেস তথ্য অনলাইন
তাত্ক্ষনিক ট্রাক এবং ভার স্বয়ংক্রিয় অসম
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