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Comarch Optima
Platforma Connecto - OBD
Platforma Connecto - BI

CEL WDROŻENIA

kontrola
rentowności floty
i wysoka jakość
współpracy
z kontrahentami

O FIRMIE MARATHON
Nazwa naszego przedsiębiorstwa przywołuje bitwę pod Maratonem, która
odbyła się między Grekami a Persami. W Marathon International Logistics
działamy szybko, pracujemy z poświęceniem dla Klientów i wytrwale dążymy
do celu.
Zapewniamy klientom kompleksowe wsparcie w zakresie transportu,
spedycji, logistyki i magazynowania. Zatrudniamy blisko 400 osób, nasza
flota liczy blisko 300 samochodów, posiadamy własne Centrum Logistyczne
o powierzchni 12.500 m2 i eCommerce Hub o powierzchni 72.000 m2.
Pracujemy w modelu sieciowym – w skład grupy kapitałowej wchodzą
cztery spółki.
Filary naszej działalności oparte są na następujących wartościach:
- odpowiedzialność (dbałość o środowisko naturalne, troska o bezpieczeństwo,
warunki pracy i rozwój pracowników, uczciwa konkurencja)
- rozwój (zrównoważony rozwój, samodoskonalenie, rozwijanie relacji
z klientami)
- partnerstwo (dbałość o klientów, zaufanie)

KONTROLA RENTOWNOŚCI FLOTY
Dzięki integracji trzech systemów (dwa z nich: Platforma Connecto i Comarch
Optima są rozwiązaniami dostarczanymi przez Connecto) czas pracy kierowcy
wiązany jest z samochodem i listą płac, dzięki czemu wiadomo jaki % kosztów
osobowych przypada na dany pojazd.
Kierowcy mają różne poziomy wynagrodzeń i pracują na różnych
samochodach (tzw. przepięcia), a dzięki zintegrowanym systemom w prosty
sposób kontrolowane są nakłady i zyski z floty, co pozwala na optymalne nią
zarządzanie i daje pewność, że pojazdy zarabiają na leasing.
Raz w miesiącu zbiorcza lista płac kierowców po zaksięgowaniu na koszty
ogólnowydziałowe jest rozksięgowywana na poszczególne samochody. Dzięki
temu mamy pełną kontrolę, co jest księgowane na poszczególne MPKi.

WYSOKA JAKOŚĆ WSPÓŁPRACY
Każdy z kontrahentów, który wystawia fakturę, dzięki regułom ustalonym
w systemie otrzymuje automatyczne powiadomienie mailowe z informacją,
że faktura została przyjęta i będzie opłacona w określonym terminie.
System samodzielnie przypomina o należnościach oraz – gdy zachodzi taka
konieczność – nalicza odsetki.
Umożliwia również masowy import faktur z excela, dzięki czemu z jednego
pliku tworzy np. 100 faktur dla różnych kontrahentów, co znacznie ułatwia
pracę księgowości.

RADOSŁAW LEKSOWSKI - CHIEF OPERATING
OFFICER W GRUPIE MARATHON:

"Jedynym ograniczeniem w rozwoju narzędzia
Platforma Connecto jest wyobraźnia użytkowników.
We współpracy z zespołem wdrożeniowym
Connecto szybko i łatwo można zbudować
rozwiązania, które ustrukturyzują pracę i usprawnią
realizację zadań w organizacji".

