NOWOŚĆ!
Wersja wielojęzyczna
Mapa cyfrowa PasCom
Aplikacja mPasCom
na smartfony

PasCom Sp. z o.o.

Od początku istnienia naszym
celem jest tworzenie programów
komputerowych, które
oszczędzają pieniądze naszych
Klientów w całej Europie.
Dbałość o klienta i wysoka jakość
produktów (wdrożone ISO 9001) to
dodatkowe aspekty, którymi nasza
spółka konkuruje z powodzeniem na
rynku.

PasCom Sp. z o.o. z jest producentem
i integratorem systemów informatycznych
z ponad 10-letnim doświadczeniem
w projektowaniu i wdrażaniu programów.
Oferujemy nowoczesne oprogramowanie do
zarządzania flotami pojazdów, transportem
i spedycją oraz posiadamy szeroką bazę
zadowolonych klientów. Lista odbiorców naszych
produktów i usług systematycznie rośnie.
PasCom Sp. z o.o. od 2012 roku jest Partnerem
Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego
w Gdyni, z którym współpracujemy w zakresie
realizacji innowacyjnych projektów ściśle
związanych z transportem i spedycją.
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PasCom Flota II
Zdaniem czytelników magazynów FLEET i FLOTA, aktualnie
najlepszy w Polsce, wielokrotnie nagradzany program do
zarządzania pojazdami. To nowoczesne i innowacyjne
oprogramowanie jest wynikiem wymiany naszych doświadczeń
z Flotowcami oraz innymi praktykami w tej dziedzinie.

PasCom Transport II
Komputerowy program transportowy i spedycyjny jest
specjalizowanym narzędziem dedykowanym dla spedytora
i dyspozytora, które pozwala kompleksowo nadzorować cały proces
przygotowania, realizacji i rozliczenia usługi transportowospedycyjnej, od przygotowania i wysłania oferty do ewentualnych
działań windykacyjnych.

PasCom Spedycja II
Program komputerowy dedykowany dla firm specjalizujących
się w Spedycji Morskiej, Spedycji Lotniczej lub Spedycji
Intermodalnej, bazujący na naszych wieloletnich doświadczeniach
i wdrożeniach.

Nagrody

Aplikacja mobilna mPasCom
Aplikacja mPasCom na urządzenia mobilne z systemem Android
służy do dwukierunkowej komunikacji z kierowcą i ma na celu
wyeliminowanie pracochłonnej rejestracji wielu dokumentów
(np. kart drogowych). Kierowca zalogowany do mPasCom ma
możliwość m.in. zdalnego przekazania istotnych informacji, np.:
o wykonaniu zadania zgodnie ze zleceniem (załadunek,
wyładunek, tankowanie itp.), badania technicznego oraz wysłania
zdjęcia dokumentu do systemu PasCom.

Mapa PasCom
Mapa cyfrowa PasCom jest naszą odpowiedzią na zapotrzebowanie
taniej i nowoczesnej mapy, ściśle zintegrowanej z naszym
systemem, a niezbędnej w wielu procesach transportowych jak
planowanie i optymalizacja transportu, rozliczanie kierowców,
wsparcie decyzyjne (np. w sytuacjach awaryjnych) itd.

Twoje korzyści
Zaoszczędzisz czas i pieniądze.
Wykryjesz błędy i nieprawidłowości.
Nie przeoczysz terminów.
Szybciej podejmiesz dobre decyzje.
Uzyskasz nową jakość pracy.

Łatwo wdrożysz program
Łatwość obsługi systemu, intuicyjność.
Podobieństwo do programu Excel.
Nowatorskie wdrożenie – metoda Szybki Start.
Multimedialne narzędzia – filmy szkoleniowe.
Bogata dokumentacja oraz pomoc kontekstowa.
Sprawna i kompetentna pomoc techniczna.
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