Partner Biznesowy
Grupy Inelo

AXO Logistyka – polska firma o europejskim zasięgu, specjalizująca
się w zarządzaniu logistyką i łańcuchem dostaw. Zakres działalności
obejmuje transport drogowy w ruchu międzynarodowym i krajowym,
a także usługę magazynowania, w szczególności produktów, które
wymagają utrzymania odpowiedniej temperatury, zgodnie z wszelkimi
normami. Dzięki nowatorskiemu podejściu, popartego znajomością
branży i procesów biznesowych, AXO Logistyka wychodzi naprzeciw
oczekiwaniom klienta.

Poznaj AXO

Jesteśmy nowoczesnym operatorem logistycznym o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Posiadamy tabor,
który ciągle jest rozbudowywany o kolejne samochody. Zaufało nam wielu klientów, w tym JBB w Łysych – jedna
z największych firm w branży przetwórstwa mięsnego w Polsce. Innowacyjne technologie oraz cyfryzacja, to
jeden z elementów, który decyduje o byciu liderem, dlatego też korzystamy z produktów i usług Grupy Inelo.
Tomasz Popielarczyk, specjalista ds. transportu w AXO Logistyka

4Trans

Od powstania firmy korzystamy z oprogramowania
4Trans, które zapewnia nam optymalizację procesów
wewnątrzfirmowych. 4Trans stanowi doskonałe
rozwiązanie, pozwalające w nowoczesny sposób zarządzać
firmą i kontrolować czas pracy kierowców. To przede
wszystkim ogromna wygoda. Dzięki dostępnym opcjom,
możliwe jest nie tylko sprawne rozliczenie diet czy
ryczałtów za noclegi na delegacjach, ale także szybkie
obliczenie premii czy innych składników wynagrodzenia.
Ponadto program dostarczany przez Inelo nie raz pomógł
nam uniknąć kar i naruszeń popełnionych przez kierowców.

zastosowane rozwiązania
GBox to przykład nowatorskiego podejścia do kwestii
monitoringu, które usprawnia procesy w naszej w firmie w
zakresie zarządzania flotą pojazdów. GBox pozwala śledzić
aktualne położenie ciężarówki i kontrolować, czy kierowca
porusza się po wyznaczonej trasie. Istotną zaletą GBox jest
usługa TACHO Zdalnie, która umożliwia zdalne pobieranie
danych z tachografu i karty kierowcy bezpośrednio z pojazdu,
co pozwala uniknąć kar za brak tych odczytów. Zastosowanie
w firmie systemu GPS, jak GBox, pozwala również ograniczyć
puste kilometry do całkowitego minimum, co bezpośrednio
przekłada się na kwestie ekonomiczne, a także działania na
rzecz ochrony środowiska

GBox

Axo Logistyka poleca rozwiązania Grupy Inelo wszystkim firmom
transportowym, które oczekują usprawnienia najważniejszych procesów
spedycyjno-logistycznych, gwarantujących swoim Klientom szybkie
i sprawne dostarczenie ładunku w wyznaczone miejsce.

