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Transportic: traçabilitat on line del transport de contenidors

Una solució per a les empreses de transport

Rebre les instruccions del servei al vehicle

Un cas pràctic: Transportes Portuarios

Com funciona a Transportes Portuarios?

 

Una solució per a les empreses de transport

La solució Transportic és el sistema de comunicació entre l'empresa de transport i el xòfer al camió, pel qual

aposta el Port de Barcelona. Aquest sistema està format per una PDA Motorola MC-35 i una impressora Zebra

RW-420 .

C C L I N K
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A través de Transportic es reben els serveis a la cabina del camió, amb la possibilitat  d'imprimir l'ordre de

transport així com la carta de port, i enviar missatges d'incidències i situacions a l'empresa de transport.

El cap de tràfic des de l'empresa pot visualitzar la situació dels seus serveis actius on line a través del lloc web

de Portic (per a l'accés només es necessita accés a Internet i una clau proporcionada per Portic). A través

d'aquesta eina l'empresa de transport disposa de la base de dades de la flota (vehicles -matrícula del tractor-,

xòfers –nom, cognoms i DNI de cada xòfer- , etc.), totes les dades necessàries per a l'enviament de preavisos

a la terminal i al dipòsit de contenidors, així com l'assignació dels serveis als xòfers, el seguiment dels serveis

actius, i enviar ordres de transport (en el cas que aquestes no es rebin pel sistema Portic).

Per assignar el servei s'introdueix la matrícula del camió i el nom del xòfer. Aquesta operació es pot realitzar

tant des de l'aplicació Portic Transportista com des de CCTC.

 

Rebre les instruccions del servei al vehicle

Una vegada realitzada l'assignació, el xòfer rep les instruccions del servei al vehicle i pot en aquell moment

acceptar-lo o rebutjar-lo.  En cas d'acceptar  el servei,  l'estat  canvia de “enviat”  a “pendent  d'executar”.  En

l'instant que el servei es comenci a desenvolupar passa a estar “en curs”. Durant el desenvolupament del servei

el xòfer pot informar de diverses situacions i incidències a través de Transportic.  Així  que van avançant les

diferents fases del servei,  el cap de trànsit  disposa d'una visibilitat clara de l'estatus del servei a través del

CCTC. Actualment hi ha més de 250 camions que disposen del sistema Transportic al Port de Barcelona.



Vista del Transportic des d'on el xofer indica la seva situació (arribada al punt d'inici, sortida del punt d'inici,

arribada al punt de càrrega o descàrrega, arribada al punt final, servei finalitzat). Tots aquests fites s'aniran

reflectint a la pantalla CCTC gradualment, amb la data i l'hora del moment de l'enviament, així com la posició a

través de Google maps de cadascun dels vehicles.



 

Un cas pràctic: Transportes Portuarios

Les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació)  enfocades al transport  mitjançant  la utilització de

Transportic (hardware proporcionat  per  part  de Oesía i comunicacions per  part  de Portic),  és una solució

telemàtica que en Transports Portuaris ha estat considerada idònia, que s'adapta molt bé a les necessitats de

l'empresa i que permet, a més, donar un valor afegit als seus clients en el transport de contenidors.

Aquesta solució tecnològica s'adapta bé a les necessitats de Transports Portuaris ja que permet un estalvi de

temps i de costos i evita que els camions hagin d’anar a les oficines a recollir els documents necessaris per fer

el  transport.  El  sistema Transportic  permet  enviar  directament,  des  de  l'aplicació  informàtica  habitual  de

l'empresa,  l'ordre de transport  i les dades necessàries per recollir  i lliurar  els contenidors a les terminals i

dipòsits, així com conèixer la situació del vehicle mitjançant “fites” i evitar, d’aquesta manera, les telefonades.

Com a valor afegit, la solució Transportic permet donar més informació als clients sobre els transports que es

realitzen, és a dir, traçabilitat, saber en qualsevol moment on és la càrrega. Transports Portuaris té integrat el

sistema Transportic amb la seva aplicació informàtica, i aviat aquesta aplicació serà integrada amb una solució

“web Traci and Tracking”  del mateix proveïdor,  oferint  d'aquesta manera als seus clients la possibilitat  de

consultar via web l'estat dels seus transports o, si així ho desitgen, informar-los de la posició de la càrrega

amb l'enviament de correus electrònics (per exemple, quan es recull el contenidor- a la terminal o dipòsit- i quan

s'arriba al punt de càrrega o descàrrega de la mercaderia).

 

Com funciona a Transportes Portuarios?

Des de l'aplicació informática s'envia l'ordre de transport al camió, clicant a la icona de la "rosca".



El conductor en la seva cabina rep l'ordre a la pantalla del Transportic, mitjançant el sistema de comunicacions

el proveïdor és Portic.

En aquell moment el conductor té la possibilitat de "acceptar o rebutjar"

l'ordre. En cas d'acceptar-la, pot imprimir-si així ho desitja.

En l'ordre de transport impresa apareixen totes les dades necessàries

per  realitzar  el  transport:  lloc  de  càrrega,  dia  i  hora,  tipus  de

contenidor, nombre de documents de lliurament, nombre de documents

d’admissió,  etc.  Aquest  document,  compleix amb la normativa de la

carta de port.

Una  vegada  el  conductor  ha  imprès  l'ordre  de  transport,  ha

d’“activar-la”  per  informar  el cap de trànsit  que inicia aquest  servei.

Paral•lelament  quan  s’”activa”  aquest  servei  el  sistema  envia

automàticament els preavisos corresponents a la terminal i/o al dipòsit

de contenidors.  D'aquesta forma el conductor  no depèn del cap de

trànsit per enviar els preavisos.

A  partir  d'aquest  moment,  en  la  nostra  aplicació  informàtica  van

apareixent els diferents estats del transport, així com la validació dels

documents de lliurament i d’admissió, i les acceptacions o rebutjos dels

preavisos.



A més, l'aplicació permet un seguiment detallat del servei: per exemple,

dóna les hores de l'enviament  de les  fites i  la  possibilitat  d'enllaçar

aquestes amb avisos per als clients.

Per  completar  la  funcionalitat  de  la  solució  Transportic,  s'ofereix la

possibilitat de consultar el posicionament (GPS) en temps real des de

la web de Portic. Aquesta localització ofereix informació molt útil per al

seguiment  del servei a nivell geogràfic  (de cada camió consultat  es

visualitza on ha recollit el contenidor, el lloc de càrrega / descàrrega, el

posterior lliurament del contenidor, etc.).
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