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Emapa Web Router
1.

OPIS

Emapa Web Router to rozwiązanie typu SaaS (Software as a Service) wyposażone w
szczegółową mapę Polski oraz Europy (TomTom), służące do wyznaczania tras i zarządzania
flotą transportową online. Jest to usługa internetowa przeznaczona głównie dla działów
transportu, dystrybucji, sprzedaży i kontrolingu, która powstaje w odpowiedzi na rosnące
potrzeby rynku poszukującego rozwiązań coraz bardziej mobilnych i uniwersalnych, a zarazem
prostych w obsłudze.
Emapa Web Router zostało stworzone w oparciu o popularną aplikację desktopową Emapa
Transport+. Funkcje takie jak: precyzyjna lokalizacja punktów, wytyczanie optymalnych tras
dojazdu do celu, definiowanie parametrów pojazdu i kierowcy czy import obiektów z
zewnętrznych baz danych przeniesione zostają tym samym na wygodną płaszczyznę online
dostępną z każdego miejsca na świecie. Dzisiejsi użytkownicy programów z serii Emapa
Transport+ to głównie przedstawiciele prężnie rozwijających się branż transportowologistycznej, handlu i kontrolingu, idący z duchem czasu i świadomi możliwości technicznych i
technologicznych jakie daje im branża. Nieustannie poszukują rozwiązań coraz prostszych,
mobilnych, wygodnych i dostępnych tu i teraz, bez względu na to gdzie w danej chwili się
znajdują. Chcąc w pełni sprostać wymaganiom niełatwego rynku, a tym samym nie pozostać w
tyle za konkurencją a wręcz ją wyprzedzić, proponujemy rozwiązanie funkcjonalne,
dopracowane technologicznie, a zarazem uniwersalne i łatwe w obsłudze – sprawdzony od lat
program przeniesiony na płaszczyznę online w postaci multifunkcjonalnej platformy do
zarządzania transportem w każdej nowoczesnej firmie.
Emapa Web Router wytyczy optymalne trasy przejazdu po Polsce, z uwzględnieniem utrudnień
oraz restrykcji dla transportu ciężarowego (wysokości i nośności wiaduktów, dopuszczalnego
tonażu na drogach) i różnych kosztów opłat drogowych. Aplikacja pozwala na stworzenie
własnej bazy transportowej, szczegółową ewidencję pojazdów i kierowców. Obliczy koszty
związane z e-mytem i opłatami drogowymi oraz zaproponuje trasę omijającą te opłaty. Dzięki
zawartej w programie bazie regionów kodowych użytkownik z powodzeniem wytyczy trasę
posługując się jedynie kodami pocztowymi. Baza aktualnych utrudnień w ruchu natomiast,
pobierana na bieżąco z serwera Emapy sprawi, że aplikacja wytyczając trasę przejazdu
uwzględni obciążenie dróg remontami i ominie je.
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2.

FUNKCJE

Emapa Web Router to multifunkcjonalna platforma online do zarządzania transportem. Jej
podstawowe funkcje obejmują:
•

wyznaczanie i optymalizacja trasy przejazdu online,

•

uwzględnianie utrudnień oraz restrykcji dla transportu ciężarowego (wysokości i nośności
wiaduktów, dopuszczalnego tonażu na drogach),

•

uwzględnianie różnych kosztów opłat drogowych,

•

uwzględnianie aktualnego i archiwalnego (na danym odcinku o wskazanej godzinie)
natężenia ruchu pojazdów i sytuacji na drodze - traffic,

•

możliwość stworzenia własnej bazy transportowej i szczegółową ewidencję pojazdów i
kierowców,

•

możliwość importu zewnętrznej bazy pojazdów, kierowców czy obiektów,

•

obsługę kodów pocztowych,

•

wytyczanie tras omijających opłaty drogowe.

3.

KORZYŚCI

Aplikacja Emapa Web Router zapewnia Klientowi szereg wymiernych korzyści:
•

Łatwa obsługa – brak konieczności instalacji jakiegokolwiek oprogramowania, wystarczy
przeglądarka www i internet

•

Wieloplatformowość

i

multifunkcjonalność

–

wszystkie

cechy

aplikacji

dostępne

jednocześnie dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników z każdego miejsca na Ziemi
•

Customizacja oferty do potrzeb Klienta - prosty mechanizm wyboru funkcji produktu i
łatwe jego rozszerzenie (przełączenie na inny pakiet funkcji)

•

Aktualne mapy - regularne aktualizacje danych mapowych, szybka reakcja na ewentualne
błędy zgłaszana przez użytkowników

•

Proste metody płatności – elastyczne pakiety abonamentowe; czytelny system płatności

•

Intuicyjność obsługi – osoby pracujące wcześniej z programem Emapa Transport+ bez
problemu „przestawią się” na Emapa Web Router, a użytkownicy mający styczność po raz
pierwszy z rozwiązaniem Emapy, szybko opanują obsługę programu

•

Personalizacja usługi – import i możliwość pracy na własnych bazach pojazdów i punktów
trasy

4.

MAPY

Program Emapa Web Router w zależności od wyboru wersji wyposażony jest następujące
zestawy map:
• Emapa Web Router Polska: szczegółowa mapa Polski (MapSet Polska), szczegółowa mapa
Polski + przejazdowa mapa Europy + przejazdowa mapa Azji (MapSet Polska, MapSet
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Europa, MapSet Azja)
• Emapa Web Router Europa: szczegółowa mapa Polski (MapSet Polska) + szczegółowa
mapa Europy od TomTom (MultiNet Europa) + przejazdowa mapa Azji (MapSet Azja)

###
Więcej informacji o Emapa Web Router znaleźć można:
•

na stronie produktu,
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