
Goodloading to aplikacja do planowania załadunku na przestrzeni ładunkowej. 
Algorytm rozkłada ładunki na naczepie w taki sposób, aby maksymalnie wykorzystać 
jej przestrzeń. Goodloading może być stosowany nie tylko w transporcie drogowym 

lub z wykorzystaniem kontenerów.

Oferta Goodloading 
dla firm zajmujących się 
produkcją mebli



Goodloading zyskuje popularność wśród producentów mebli ze względu 
na możliwość szybkiego obliczania powierzchni dla zróżnicowanych pod 

względem wymiarów i wagi ładunków.

DLACZEGO WARTO?
Zaplanowanie załadunku dla standardowych ładunków zazwyczaj nie wymaga 
wykorzystania przez planistę dodatkowych narzędzi. Wyzwanie może stanowić duża 
liczba ładunków układanych w odpowiedniej kolejności. Stąd duże zainteresowanie 

aplikacją wśród producentów mebli.

Podgląd załadunku na wizualizacji 3D oraz możliwość pracy z własnymi wymiarami 
ładunków i pojazdów, pomaga zaoszczędzić czas potrzebny na obliczenia. Przesłanie 
gotowego projektu drugiej osobie, przyspiesza proces wykonania załadunku 
i minimalizuje ryzyko, że coś się nie zmieści. W przypadku gdy całość miejsca nie 
zostanie wypełniona, Goodloading zaproponuje inne przestrzenie (ciężarówki lub 
kontenery), które dane ładunki pomieszczą. Wybór mniejszego środka transportu 

zazwyczaj generuje mniejsze koszty. 



FUNKCJE APLIKACJI
Poprosiliśmy osoby, które w Goodloading planują rozmieszczanie mebli, o wskazanie 

najbardziej kluczowych funkcjonalności. Wymienili oni: 

możliwość załadunku zróżnicowanych ładunków

optymalizacja transportu, czyli zmieszczenie całego towaru 
na powierzchni w drodze do klienta czy magazynu 

wskazywanie przez program rekomendowanej przestrzeni załadunku, 
szczególnie dla producentów, którzy nie posiadają własnej floty

możliwość wgrania pliku CSV z listą ładunków

projekt załadunku w formie linku lub pliku PDF

Goodloading jest stale rozwijany, praktycznie każdego miesiąca 
wdrażane są kolejne funkcjonalności, na które zapotrzebowanie zgłosili 
użytkownicy. Jeśli będą mieli Państwo sugestie lub pytania co do 

działania aplikacji, prosimy o kontakt.



CENA
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.

8 PLN

7 dni

Przetestuj, 
aby sprawdzić 

czy kupić

za miesiąc

39 PLN

Abonament
12 miesięcy

Promocja -30%*

za miesiąc

49 PLN

Abonament
3 miesiące

za miesiąc

59 PLN

Abonament
1 miesiąc

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


