
Informācija par pasūtītāju

P&B Terminal SIA ir starptautisks transporta un loģistikas uzņēmums, kas nodarbojas ar
preču transportēšanu, to uzglabāšanu un muitošanu. Kopš 2011. gada uzņēmums strādā ar
jūras pārvadājumiem, sauszemes pārvadājumiem ES. Tās rīcībā ir noliktava Rīgas ostas
muitas zonā.

2020. gadā uzņēmums saskārās ar uzdevumu automatizēt kravu ekspedīcijas nodaļas
darbu un pārvaldīt savus transportlīdzekļus. Lai saņemtu palīdzību programmatūras
produkta izvēlē un tā turpmākajā ieviešanā, uzņēmums vērsās pēc palīdzības pie Onetec
speciālistiem.

Mērķi un projekta uzdevumi

● Programmatūras produkta izvēle klientu preču transportēšanas pieprasījumu
uzskaitei, kā arī sava transporta uzturēšanas uzskaitei.

● Ērtas funkcionalitātes izveide kravas metalokācijas operatīvajai uzskaitei, lai
loģistikas un ekspedīcijas vadītāji varētu informēt klientus par kravas statusu, kā arī
sagatavot visus nepieciešamos dokumentus kravas pavadīšanai vai saņemšanai.

● Visu nepieciešamo drukas formu izveide. Pasūtījuma apstiprinājuma forma klientiem,
rēķini par pakalpojumiem.

● Iespēja veikt vairāku valūtu norēķinus viena pārvadājuma pasūtījuma ietvaros.
● Lietotāju apmācība un instrukciju veidošana vadītājiem.



Projekta apraksts

Pamatojoties uz Pasūtītāja prasībām, viņam tika piedāvāta programma Autotransporta,
loģistikas un ekspedīcijas vadība KORP. Tika veikta pirmsprojekta aptauja, kuras laikā tika
noteikti galvenie īstenošanas punkti un tika izveidoti uzdevumi:

● Adaptēt Dokuments pasūtījums transportlīdzeklim jūras pārvadājumiem. Būtiski
paplašināt ar jūras transportu saistīto aizpildāmo rekvizītu sarakstu. Šie dati nav
pieejami aizpildīšanai, izvēloties citu transporta veidu.

● Iestatīt sinhronizāciju ar piegādes izsekošanas pakalpojumu. Pateicoties
sinhronizācijai, dokumentos automātiski tiek aizpildīti preču izvešanas un
pienākšanas datumi, kā arī preču statuss.

● Pielāgot drukātās veidlapas: tulkot angļu un latviešu valodā, ievietot logotipu un
faksimila zīmogu un parakstu.



● Programmā izveidot un konfigurēt mehānismu vēstuļu nosūtīšanai ar pievienotu
dokumentu un automātiski ievietotu parakstu. Arī vēstules saņēmējs tiek aizpildīts
automātiski, atkarībā no dokumentā izvēlētā kontrahenta.

● Izveidot rēķinus pēc pasūtījuma, izmantojot šādas funkcijas: izveide uz pasūtījuma
pamata, izmantojot pasūtījumu atlases mehānismu pakalpojuma piegādes
dokumentā. Atlases poga ļauj atlasīt visus sarakstā neiekļautos pakalpojumus
noteiktā datumā vai visus pakalpojumus, kas tika sniegti attiecīgajā periodā.

● Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā ir jāņem vērā apdrošināšanas nosacījumi
(OCTA, KASKO).



Projekta rezultāti

● Vadītāji saņēma darba vietas, kas pielāgotas uzņēmuma darbības specifikai.
● Pateicoties sinhronizācijai ar sūtījumu izsekošanu, vadītājs ietaupa savu darba laiku

un netērē to, meklējot informāciju dažādos avotos.
● Būtiski vienkāršots savstarpējo norēķinu veikšanas process starp uzņēmumu un tā

klientiem un piegādātājiem.
● Transportlīdzekļa nobraukuma un apdrošināšanas termiņu uzskaite programmā, ļāva

ātri plānot savus izdevumus transporta uzturēšanai un izvairīties no degvielas
"notecēm".
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