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Presja konkurencji

  

  

Według raportu ?Ranking firm transportowo-spedycyjno-logistycznych? (Rzeczpospolita, 2005)
w grupie firm o przychodach 50-100 mln zł znajduje się 50% firm z kapitałem zagranicznym. 
Średnia dynamika przychodów firm polskich jest o prawie 10 punktów procentowych wyższa niż
zagranicznych i wynosi 115 procent. Jednak efektywność firm zagranicznych, mierzona
zyskiem generowanym przez jednego pracownika jest nadal wyższa. Dla firm zagranicznych
zysk generowany przez jednego pracownika wynosi ponad 38 tys. zł, dla polskich ? niespełna
14 tys. zł.

  

  

Czy twoja firma jest w stanie sprostać konkurencji na rynku transportowym? 

  

  

Firma Microsoft serdecznie zaprasza Kadrę Zarządzającą przedsiębiorstw transportowych na
konferencję branżową:
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?Zarządzanie firmą transportową ? w jaki sposób poprawić efektywność i sprostać
zaostrzającej się konkurencji na rynku usług transportowych w Europie??

  

  

Celem konferencji jest pogłębienie wiedzy na temat wsparcia informatycznego firm branży
transportowej, wymiana doświadczeń a także prezentacja dedykowanego dla branży
rozwiązania zbudowanego w oparciu o system Microsoft Business Solutions-Axapta. Przy
udziale naszego partnera, firmy Indygo Polska, zaprezentujemy unikalne rozwiązanie
wspierające działalność przewoźników i firm wykonujących usługi transportowe.

  

  

  

  

  

Konferencja odbędzie się dnia 16 września 2005 roku o godzinie 10:30 w Warszawie w
siedzibie firmy Microsoft przy al. Jerozolimskich 195 a.

  

  

Plan konferencji:
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10:00 ? 10:30 ? Rejestracja uczestników, bufet kawowy

  

10:30 ? 10:40 ? Rozpoczęcie konferencji, powitanie uczestników

  

10:40 ? 12:00 ? Panel pierwszy ? zarządzanie operacyjne ? koszty w firmie transportowej

  

-          Zarządzanie flotą

  

-          Serwis

  

-          Rozliczanie kierowców

  

-          Rozliczenia szkód

  

-          Zakupy i wydatki

  

-          Wynagrodzenia

  

-          Integracja z monitoringiem GPS

  

12:00 ? 12:15 ? Przerwa na kawę

  

12:15 ? 13:45 ? Panel drugi ? zarządzanie operacyjne ? przychody i kontroling
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-          Zarządzanie relacjami z klientem

  

-          Obsługa zleceń

  

-          Kontrola i windykacja należności

  

-          Integracja z monitoringiem GPS

  

-          Kontroling operacyjny (analizy rentowności działań i podmiotów, projekcje przepływów
środków pieniężnych)

  

13:45 ? 14:00 ? Sesja pytań i odpowiedzi

  

14:00 ? 15:00 ? Lunch

  

  

Udział w konferencji jest bezpłatny

  

  

Prosimy o potwierdzenie obecności i przesłanie formularza zgłoszeniowego (do pobrania w
formacie WORD ) na numer faksu (+48 22) 578 10 79. W przypadku jakichkolwiek pytań
prosimy o telefon pod numer (+48 22) 578 10 78.
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Więcej na temat proponowanego rozwiązania: 

  

  

Microsoft Axapta - Transport

  

Zarządzanie Flotą

  

Zarządzanie Transportem
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