OSLOG JYOTI

Order Management & Control Monitoring

Solusi yang terintegrasi di mulai dari order di terima

Dengan mengacu pada Konsep ILDM (Integrasia

oleh sales, pembuatan delivery order, scheduling,

Logistics Data Model) dimana sangat dimungkinkan

dispatching, monitoring order sampai dengan

untuk customer dapat mengintegrasikan sistem yang

invoicing merupakan suatu rangkaian flow business

telah terimplementasi sebelumnya sehingga data dan

yang tercakup dalam solusi OSLOG.

informasi dapat di manfaatkan untuk mendapatkan
analisa yang tajam dan akurat untuk pengembangan

Solusi ini kami desain untuk dapat di operasikan

operasi dan pengambilan keputusan oleh manajemen.

dengan tampilan yang memudahkan pengguna dalam
mengoperasikannya. Solusi ini didesain sangat

Tidak hanya terintegrasi dengan sistem yang telah ada,

fleksibel dalam bentuk modular sehingga perusahaan

solusi OSLOG dapat juga dikembangkan sendiri oleh

dapat menggunakan sesuai dengan modul yang di

customer dengan memanfaatkan API yang tersedia

perlukan saja. Dibangun berbasiskan Web dan bisa

dalam Solusi ini.

di manfaatkan langsung melalui cloud yang kami
sediakan atau dapat di install di server pelanggan .

Order Management
Salah satu modul dalam solusi OSLOG adalah process
order di terima oleh sales, di proses menjadi delivery
order, scheduling, dispatch sampai ke mobile prove of
delivery untuk mempercepat terbitnya invoice.

Modul Order Management ini juga dapat di gunakan
untuk memonitor order dari titik asal ke titik destinasi.
Hal ini di perlukan untuk penghitungan in-direct cost
delivery terhadap barang yang akan dikirim disamping
untuk memastikan bahwa order yang akan dijalankan
dapat terealisasi secara tepat dan ketersediaan unit
pengiriman dapat terpenuhi dengan eﬁsien dan efektif
sehingga terciptanya penurunan biaya distribusi yang
signiﬁcan.

Order Management meliputi Operation, Finance dan
Fitur lainnya terkait dengan order management.
Modul ini dapat bekerja secara independen dengan dan
tanpa menggunakan GPS tracking.
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Android Mobile Application
OSLOG dilengkapi dengan aplikasi bergerak berbasis
android untuk melakukan proof of delivery sehingga
dapat mempercepat terbitnya invoice dan tentunya
meningkatkan cash flow perusahaan.

Control & Monitoring
Control & Monitoring (CM) berfungsi untuk memantau
dan memonitor pergerakan secara real-time. Tidak
hanya tercatat juga terpantau secara real-time dengan
memanfaatkan GPS tracking. Fitur ini juga dilengkapi
dengan manajemen kendaraan dan pengemudi yang
dilengkapi dengan notiﬁkasi. Modul ini dapat bekerja
dengan berbagai jenis alat GPS tracking yang ada.

Dispatch Management
OSLOG dispatch memberikan kemudahan dalam menentukan rute tercepat
dan penjadwalannya melalui tools Fast Routing dan Schedule Delivery.
Penentuan routing dapat menentukan cost delivery, termasuk menentukan
jenis unit kendaraan yang akan digunakan sesuai dengan barang akan
dikirim, tujuan dan waktu yang sudah ditentukan sebelumnya dalam order.

Tracking Management
OSLOG memberi kemudahan pengguna dalam memantau
pergerakan kendaraan dan posisi kendaraan secara
real-time melalui pilihan Tracking On Map, Tracking by table
dan Ganttchart Monitoring serta playback history trip
beserta aktiﬁtas kendaraan. Termasuk polygon pool, transit
point dan geofence, vehicle status dan GPS status.

Alert Management
Pengguna akan dimudahkan dengan adanya alert management
pada kendaraan saat beroperasi. Notiﬁkasi kendaraan melebihi
batas kecepatan, berhenti diluar lokasi yang ditentukan, In dan
out lokasi loading/unloading atau pool termasuk ketika arus
listrik ke GPS terputus dan feature alert lainnya seperti HSE
(alert working hour).

Report dan Dashboard (Scoring) Management
Solusi OSLOG memberikan pengolahan data yang komprehensif untuk dijadikan sebagai intelejen bisnis serta
laporan yang berisi informasi sebagai masukan kepada sales, serta untuk meningkatkan produktivitas dan efektiﬁtas
pengelolaan armada dan penggunaannya. Diantaranya adalah report “Time Activities Analysis” atau “Window Time”
serta ‘Trip Visitation Report”. Seluruh report yang disajikan dapat di-export dalam format excel dan pdf. Dashboard
KPI delivery dan KPI Driver disajikan dalam bentuk scoring sehingga bisa langsung di integrasikan dengan software
HRD dan Financial untuk perhitungan incentive (reward and punishment)
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