Controle Global de Transporte
Gerencie e otimize de forma integrada os processos internacionais de transporte, desde a
seleção e procura de transportadores até a auditoria de fretes.
Estratégias para gerenciamento e obtenção de melhor custo-benefício dos investimentos milionários
nas cadeias de transportes, tornaram-se uma prioridade essencial para a competitividade de
empreendimentos e projetos globais.
Os sistemas para Controle de Transportes da GT Nexus, desenvolvidos para uso colaborativo, permitem
aos importadores e exportadores centralizarem, padronizarem e distribuírem informações entre
processos anteriormente manuais e não estruturados, otimizando tanto a seleção, contratação e
auditoria do transporte como também a gestão permanente de sua execução.

Gerenciamento do ciclo de transporte
Benefícios


Reduz custos distribuindo os
fretes de forma otimizada entre
os transportadores.



Garante precisão na execução e
no cumprimento dos prazos de
entrega pela otimização de todo
processo de planejamento e
execução do transporte.



Permite total controle dos
processos pela comparação dos
volumes, preços e performance
contra o que foi planejado.

O conjunto de sistemas oferecidos pela GT Nexus, contempla o fluxo de trabalho através de áreas
funcionais distintas que tradicionalmente trabalham isoladas e de modo manual. Com a GT Nexus, o
mesmo conjunto de informações é utilizado desde a solicitação de preços para serviços de
transporte até a auditoria da fatura final.

Principais Recursos
 Solicite e compare milhares de tarifas e rotas de transportes complexos, oferecidos por ampla
gama de transportadores, utilizando-se de procedimentos e fluxos de informações padronizados.

 Planeje e otimize a contratação de fretes considerando a demanda, a oferta, o preço e a
complexidade do serviço.

 Administre contratos de prestação de serviços de transporte – Controle e tenha acesso
instantâneo às tarifas básicas e sobretaxas aplicáveis em toda a cadeia de transportes.

 Elabore e distribua planos de transporte “ponta-a-ponta”, utilizando suas regras e seus
procedimentos operacionais.

 Monitore a execução e a ocorrência de eventos selecionados nos processos de transportes
“O portal nos conecta a muitos
transportadores e nos permite
substituir o trabalho manual
por transações eletrônicas
padronizadas. Aumentamos a
velocidade e a precisão das
informações enviadas aos
transportadores e reduzimos
os custos da administração
dos dados. Isto gera
benefícios para ambos os
lados.”

utilizando páginas na Internet, que são alimentadas pelos diversos intervenientes envolvidos.

 Audite as tarifas de frete praticadas em relação às tarifas calculadas de forma integrada.
 Analise e compare com o planejado as operações efetivamente realizadas, com grande
detalhamento e com o uso de gráficos dinâmicos.
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A GT Nexus oferece benefícios táticos e estratégicos por trabalhar
com o mesmo conjunto de dados em todo o processo de administração
e execução do transporte de cargas
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