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Az NTT DATA a gyártó, szállítmányozási 
és fuvarozási szektorban
Az NTT DATA Business Solutions Kft. 
(korábbi nevén itelligence Hungary) 
SAP Platinum partnerként több mint 
30 éve jelen van a vállalati informatikai 
piacon világszerte. Az NTT Data 
csoport tagjaként több, mint 30 
országban szolgálja ki ügyfeleit és 
szállít SAP megoldásokat, testreszabott 
fejlesztéseket - a technológiai óriás 
szakmai tudásával a háta mögött.  
A gazdaság minden iparágában jelen 
vagyunk, magasan képzett tanácsadói 
gárdával és tapasztalattal.

Az NTT DATA Business Solutions közel 
200 hazai vállalatnál végzett munkáival, 
elismert tanácsadó cégként csatlakozik a 
vállalatcsoport sikereihez.
 
Ügyfeleink között hangsúlyosan jelen 
vannak a gyártó és szállítmányozó cégek, 
amely terület az egyik legátfogóbb piaci 
szektor: a tervezéstől a gyártáson át a 
termék végpontba való eljuttatásának 
minden terhével és koordinációs 
feladataival együtt.

Átfogó projektek – növekvő vevői 
elvárások
A tevékenységek ilyen komplexitása 
miatt, az egyre gyorsabb és jobb 
minőségű kiszolgálást követelő vevők 
komoly kihívás elé állítják a szektor 
vállalatait. Megvalósítandó cél tehát 
a szállítmányozási folyamatok teljes 
körű lebonyolításának hatékonyabb 
menedzselése, a felmerülő költségek 
visszaszorítása, az egyes lépések 
optimalizálása, az átfutási idők 
csökkentése, valamint a gyakori 
erőforráshiányból adódó problémák 
feloldása. Környezettudatos 
magatartásként pedig ma már 
alapkövetelmény a vállalatok felé a 
papírfelhasználás drasztikus csökkentése 
is. Mindez az üzleti folyamatok gyökeres 
átalakítását vonja maga után a teljes 
digitalizáció megvalósítása által.

Ezen piaci igényre rugalmasan reagálva 
az NTT DATA saját megoldást fejlesztett 
a fuvarozás folyamatainak teljes körű 
menedzselésére.

Az it.Forwarding alkalmazás eredetileg 
egy hazai fuvarozó cég igényeire született, 
amely azóta önálló termékké fejlődött és 
a német anyacég, az NTT DATA Business 
Solutions AG iparági megoldásai között 
világszerte elérhető.
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Ha a versenytársaidra fókuszálsz, akkor várnod kell 
addig, amíg a versenytársad nem lép.  
Koncentrálj a fogyasztóidra, így igazán úttörő lehetsz.
Jeff Bezos
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Technikai feltételek- Platform: Android (5.0 vagy későbbi)- Rendszerverzió: 1.0.3.5- Szolgáltatás módja: Cloud vagy On-premise

Integrációs lehetőségek- SAP ERP rendszerintegráció, melynek során az 
it.Forwarding átveszi a transzport irányítását az SAP 
rendszertől, majd a folyamat végén az eredményeket 
abba visszaadja.- Az it.Forwarding más ERP rendszerekkel is integrálható

Kinek ajánljuk az it.Forwarding megoldást?
Minden vállalatnak, mely szállítmányozási tevékenységet 
folytat és szeretné a folyamatokat érezhetően gyorsítani, 
rugalmassá és átláthatóvá tenni.

További információért keressen minket!

Az Android platformon futó alkalmazás
főbb funkciói- Transzportok és szállítások tervezése, dedikálása, 

jóváhagyása, komplex folyamatok mentén- Szállítmányok pontos státusz- és térkép alapú nyomon 
követése- Üzenetek kezelése sofőr-központ-sofőr között- Riasztások (pl.: rablás, útakadály, műszaki hiba, stb.)- Szállító elektronikus aláírásának lehetősége- Környezettudatos funkcióként a szállítólevelek 
digitalizálása- Gépjármű átadás-átvételi és szemle jegyzőkönyv kezelése- IoT eszközök támogatása BLE kommunikációs rétegen, 
illetve a gépjármű canbus rendszeréből érkező adatok 
feldolgozása és csatolása a fuvarfeladatokhoz- Idővonal alapú teljes tervezés, követés- Platformfüggetlen diszpécserrendszer- Időkapu-foglalás a kamionok precíz ki- és beléptetése 
érdekében- Időkapu státuszkövetés - SAP ERP integrációs 
lehetőséggel
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Látogasson el weboldalunkra!
www.nttdata-solutions.com/hu

Keressen minket!
Csurilla Károly
karoly.csurilla@nttdata.com
info-solutions-hu@nttdata.com


