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Gdy logistyk ma zaplanować załadunek dla standardowych ładunków, to bez problemu
obliczy bez dodatkowych narzędzi. Wyzwanie może stanowić duża liczba
różnowymiarowych ładunków. Podgląd załadunku na wizualizacji 3D oraz możliwość
pracy z własnymi wymiarami ładunków i pojazdów, pomoże zaoszczędzić czas
potrzebny na obliczenia. Przesłanie gotowego projektu drugiej osobie, przyspiesza
proces wykonania załadunku i minimalizuje ryzyko, że coś się nie zmieści. Logistycy
pracujący na giełdach transportowych, mogą szybko sprawdzić jaki najmniejszy (a
zarazem najtańszy) pojazd będzie mógł zrealizować dane zlecenie. 
 

Goodloading to aplikacja do planowania załadunku na dowolnej
przestrzeni ładunkowej. Algorytm rozkłada ładunki na naczepie w taki
sposób, aby maksymalnie wykorzystać jej przestrzeń. Goodloading może
być stosowany nie tylko w transporcie drogowym, ale również morskim,
torowym a nawet przy paletyzacji.

Dlaczego warto?



Goodloading dostępny jest w wersji darmowej oraz PRO. W wersji darmowej,
użytkownik nie ma możliwości dodawania własnych wymiarów pojazdów i ładunków do
aplikacji. Zachęcamy jednak do jej przetestowania, aby zdecydować czy dostarczone
funkcje spełniają Państwa potrzeby,
 
Cena za pojedynczego użytkownika, przy zakupie rocznego abonamentu wynosi
39zł/miesiąc. W przypadku wykupienia dodatkowych dostępów, cena za pojedynczego
użytkownika może spaść kilkukrotnie. Szczegółowy cennik znajduje się w aplikacji.
 

- możliwość załadunku dowolnej przestrzeni ładunkowej, od palety, przez samochód do
kontenera.
- nadawanie ładunkom wagi i piętrowalności, a także możliwość obracania i grupowania.
- wizualizowanie sposobu załadunku w formie 3D.
- przesyłanie sposobu i kolejności układania ładunków w formie pliku PDF lub linka.
- obliczanie aktualnego nacisku na osie w czasie załadunku pojazdów.
- obliczanie wolnych i zajętych LDMów.
- możliwość ładowania na wiele przestrzeni ładunkowych. 
 
Goodloading jest stale rozwijany, praktycznie każdego miesiąca wdrażane są kolejne
funkcjonalności, na które zapotrzebowanie zgłosili użytkownicy.
 

Cena

Najważniejsze funkcje



Dane kontaktowe
Bogumił Paszkiewicz
Goodloading Producer
bpaszkiewicz@goodloading.com
+48 71 733 39 47
 
 

Martyna Strzoda
Marketing & Communication
mstrzoda@goodloading.com
+48 71 733 37 63
 


