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Prohexa Logistic Transportation Manegement System (ProLogis TMS), 
adalah software yang didesain khusus dengan konsep yang disesuaikan 
dengan model bisnis transportasi logistic di indonesia.

ProLogis TMS merupakan software berbasis web, sehingga dapat 
dijalankan di semua platform sistem operasi yang ada saat ini,seperti 
Windows, Linux, Macintosh dan juga diperangkat mobile yang berbasis 
Android maupun IOS.

ProLogis TMS juga mengintegrasikan perangkat Gps Tracker kedalam 
sistem. Dan saat ini sudah kompatibel dengan salah satu provider sistem 
GPS Tracking terbesar di dunia yaitu GURTAM. Dan juga siap 
diintegrasikan dengan sistem GPS Tracking lainnya melalui metoda Rest 
Server maupun API.

Dengan menggunakan metoda dan teknologi yang sama, ProLogis TMS 
juga siap diintegrasikan dengan software aplikasi lain yang mungkin 
dimiliki oleh perusahaan pengguna, misal saja software Accounting 
maupun software ERP seperti SAP. 



ProLogis TMS menerapkan "Units & Location Based Delivery 
Management", dalam proses pengelolaan order pengiriman. Sehingga 
akan memudahkan proses pengelolaan order pengiriman, karena sistem 
akan memberikan informasi mengenai:

Ketersediaan unit sesuai waktu yang dibutuhkan
Menghitung estimasi jarak dan waktu tempuh sebuah order 
pengiriman

Karenanya akan dicapai efektivitas penggunaan unit kendaraan yang 
tersedia, dan juga akan lebih menjamin ketepatan waktu pengiriman. 
Sehingga akan lebih memberikan kepuasan kepada pengguna jasa 
transportasi logistic.

Hal ini dikarenakan ProLogis TMS mengintegrasikan langsung perangkat 
GPS Tracker yang terpasang pada unit kendaraan kedalam sistem.

ProLogis TMS juga memungkinkan pengguna sistem untuk memilih jenis 
pengiriman Single Drop maupun Multiple Drop Unloading location.



Desain form order pengiriman pada ProLogis TMS, dirancang sedemikian rupa, untuk lebih 
memudahkan user pada saat entry data order pengiriman.

Selain order pengiriman, ProLogis TMS juga dilengkapi dengan sistem unit lease. Untuk mengelola 
pendataan unit kendaraan yang disewakan kepada customer tertentu.



Pada ProLogis TMS, status sebuah order pengiriman dapat diupdate secara manual oleh 
user. Ataupun otomatis terupdate berdasarkan posisi kendaraan yang digunakan.



Penggunaan Google Map API pada ProLogis TMS memungkinkan pengguna 
mendefinisikan geofencing untuk lokasi pengangkutan muatan maupun lokasi bongkar 
muatan. Sesuai order pengiriman yang diterima, secara langsung pada software 
ProLogis TMS.



Selain Geofencing, ProLogis TMS juga dilengkapi dengan fasilitas pembuatan rute 
pengiriman yang terintegrasi langsung didalam sistem. Rute bersifat dinamis dan bisa 
disesuaikan dengan kebutuhan suatu order pengiriman.



Terintegrasinya sistem GPS Tracking kedalam ProLogis TMS, akan memudahkan pengguna 
sistem untuk memonitor langsung posisinya kendaraan secara live Dan  juga mengetahui status 
dari unit GPS Tracker yang terpasang pada kendaraan.

Dan juga melacak posisi order pengiriman yang sedang diangkut oleh unit kendaraan. Hal ini bisa 
dilakukan oleh pengguna sistem, dan juga pelanggan yang menggunakan jasa angkutan logistik



Fasilitas maintenance unit yang terintegrasi kedalam sistem akan lebih memudahkan pemilihan unit 
yang akan digunakan untuk pengiriman order. Karena unit yang masih ber status dalam maintenance, 
secara otomatis tidak akan bisa dipilih untuk digunakan dalam pengiriman.

ProLogis TMS juga dilengkapi fasilitas pengaturan untuk maintenance kendaraan yang bersifat rutin; 
Dengan pengaturan interval yang bisa dipilih antara jarak tempuh atau jumlah hari. Dan sistem akan 
memberikan notifikasi ketika interval waktu mendekati yang ditentukan.



ProLogis TMS, Memiliki Dashboard dan Fasilitas Reporting yang komprehensif yang 
merupakan hasil pengolahan dari perpaduan data antara order management dan fleet 
manajemen


