
سامانه هوشمند لجستیک
همه بارها به جاده ختم میشه



مقدمه
ارخانه ها از سـامانه اعالم بار جاده؛ پل ارتباطی بین راننده، باربری و صـاحب کاال می باشد که صاحبین کاال و ک

د بارهــای طریق آن اعالم بار کرده و باربری ها برای بار اعــالم شده، بارنامه صـادر می کنند تا رانندگان، بتوانن
.اعالم شده را بر اساس موقعیت مکانی و نوع وسیله نقلیه خود جابه جا کنند



شمای کلی صنعت حمل و نقل

(اپلیکیشن جاده لجستیک)

(اپلیکیشن باربری جاده) (اپلیکیشن رانندگان جاده)



تاریخچه جاده
جادهتاسیس شرکت 

انتشار اولین نسخه 
رانندگـاناپلیکیشن

انتشار اولین نسخه 
راپلیکــیشن اعـالم با

سرمایه گذاری هولدینگ 
ارتالشگران اقتصـاد پاید

سرمایه گذاری بانک 
(تکنوتجارت)تجارت 

MVP انتشار نسخه
یکپلتفرم جاده لجست

پیاده ســازی زیرســاخت
کیف پول الکـترونیکی 

پرداخــت کــــرایهجهــت

انتشــار اولـــین نسـخه 
رسمی جاده لجستیک





ندگان ثبت نام در اپلیکیشن ران
(1401تا آذر )



اپلیکیشن رانندهکاربر فعال
(1401آذر )



ربریثبت نام در اپلیکیشن با
(1401تا آذر )



اپلیکیشن باربریکاربر فعال
(1401آذر )



اعالم بار در یکسال اخیر
(1401آذر–1400آذر)



(اپلیکیشن باربری جاده)

(اپلیکیشن جاده لجستیک)

(اپلیکیشن رانندگان جاده)

معرفی اپلیکیشن جاده لجستیک



لجستیک

صاحبین بار

تمامیازآگاهیباکارابتدایازجادهتیم
وحملبازاردرکهپیچدگی هاییونقص ها

تمامدارد،وجودسنگینماشین هاینقل
درشوتوسعهبهمنوطراخوددغدغهوتالش

کهاینتاکردرانندهوباربریاپلیکیشن های
جادهفعالیتبرایمناسببستریامروز

.شودفراهملجستیک

پلتفرم جاده لجستیک



جاده لجستیک
وطیارتباپل(کاالصاحبین)لجستیکجاده

یتولیدشرکت هایوکارخانجاتبینواصل
نصاحبیکههسترانندگانوباربری هابه

تاصفرجادهوکردهباراعالمآنطریقازکاال
باربری،تخصیص)حمل بارمراحلصد

واربیمه ببارنامه،صدورراننده،تخصیص
.می دهدانجامرا(کرایهپرداخت



اتوماسیون سازی و حذف کاغـذ بـازیسرعت بخشی به امور حـمل ونقـل

تامین امنیت، اعتبار سنـجی

له اتوماسیون فرآیندهای حمل از مرح
صدددددور حوالدددده بددددارگیری  ارجددددا  بدددده 
شددددرای های حمل وننددددل من  دددد  تددددا 
تحویدددل اددداف و حددداغ اامدددل اا دددا از 

روند لجستیک سازمان

كاهش هزينه هدا  حمدل و نندل  از 
طريددح حدداغ واسددوه ها و شدد افیی 

ب شی به امور مالی

کـاهـش هزیـنـه،
مقرون به صرفه

افززیا امایت ززرماززطرما منج زز م ززت ام
طیماعتبززطرمرادتزز، طاومدط  ززطام ما ززت   م 

را ،اری

تددددامین بدددده مونددددن و آسددددان تر ناوگددددان 
حمل وننددددل  بددددا اسددددت اده از  رفیددددی 

ناوگان فعال در سرتاسر اشور

سامانه جاده
لجستیک



تخصیص رانندهاعالم بار

تعیین قیمت
تعیدددین ارایددده توسدددال صددداح  اددداف و یدددا •

یه جادهتعیین توسال سیستم تعیین ارا
صدد یدا من( آنالين)تعیین پرداخی از مبدا •

(نندی)

تخصیص شرکت حمل 
ز ت صددیش شددرای حمددل جرددی صدددور بارنامدده ا•

میان شرای های حمل و ننل من    جاده

اده ت صیش راننده توسال سیستم ج•
امکدددان ت صدددیش رانندددده از راننددددگان •

پاتونی هر باربری

بارمش صاتاعالم•
بارفرستندهاطالعاتاعالم•
بارگیرندهاطالعات•
بارگیریجزئیاتواطالعات•

صدور بارنامهپرداخت کرایه
دهراننت صیشازپسبارنامهصدور•
التوسبارنامهتصويرمشاهدهامکان•

اپلیکیشندررانندهواافصاح 
شرایامیسیونخوداارپرداخی•

بارنامهصدورازپسحمل

بارگیری
تعیینتاريخوزماندرشدهان  ابراننده ی•

رابارگیریواردهمراجعهبارگیریمحلبهشده
نناوگاورانندهااملمش صات.می دهدانجام

.اسیمشاهدهنابلشماپنلدرآن

حرکت به مقصد و تحویل بار
سالتوگیرندهتحویلازتحویلاددريافی•

رانندهاپلیکیشندرآنثبیوراننده
رانندهتوسالارایهآنیدريافی•

هجادپولایفدرارایهآنالينپرداخی•
اربتحویلازپس(منصددرنندییاو)

2

1

3

4

5

6 7

8



ردیابی لحظه ای بار
لحظه از آغاز بارگیری تا اتمام تخلیه بار، لحظه به

.  از موقعیت بارتان با خبر باشید

شفافیت
از هزینه های حمل بار با تمام جزئیات آنها به صورت

.کامال شفاف اطالع پیدا کنید

اعالم بار سریع
با حالت های پرتکرار اعالم بار خود را ذخیره کنید تا

.یک کلیک اطالعات آنها فراخوانی شوند



(به زودی)نوبت دهی 
ا اولویت سیستم نوبت دهــی آنالین با قابلیت پذیرش و مدیریت ناوگان ب

.ناوگان محلی و بومی

مدیریت حمل بار
داخل واحدهایمدیریت فرآیند حمل بار از مرحله صدور حواله بارگیری،گردش

.سازمانی و ارجاع به شرکت های حمل ونقل منتخب تا تحویل کاال

داشبورد ها و گزارشات هوشمند
عیت  با استفاده از داشبورد مدیریتی و مالی جاده لجستیک، با یک نگاه از وض 

.مطلع شوید... بارها، ناوگان، مسائل مالی و 

فرآیند حمل و نقل
مدیریت هوشمند حمل و نقل کاال از مرحله اعالم بار تا تحویل آن در مقصد



کیف پول جاده لجستیک؟
نـدگان تسویه کرایه حمل بار به صورت خودکار بعـد از تحویـل کـاال توسـن ران

در هر ساعت از شبانه روز

پرداخت اعتباری
کرایـه تخصیص اعتبار توسـن بانـک تجـارت بـه صـاحبین کـاال بـرای پرداخـت

رانندگان 

باربری همکار
اختصاص بار به باربری های همکار

ثبت بار سریع 
ذخیره مبدا و مقصد های پر تکرار به عنوان آدرس های منتخب



ـــــــــی    در  ـــــــــدارترین وی گ ـــــــــاربردی ترین و پرطرف ـــــــــی از ک یک
ــورانندداناو و رددا رای  ددا  اپلیکیشــن های  ــف پ ل ، بخــک کی
.آن ها می باشد

(   اپلیکیشن را رای  ا  )   یافت کمیسیوو آنالین 
صدور بارنامه برای بارهای جاده و دریافت کمسیون

(   اپلیکیشن رانناناو  ا   )   یافت کرایه ره صورت آنالین
کیفبخکازاستفادهبامقصدبهکـاالتحــویلازبعدرانندگان

.دارندراروزشبانهازساعتهردرکرایهدریافتامکانپول،



سرمایه گذاران جاده

بانک تجارت شرکت سپهر
راند اول جــذب ســـرمایه گذاری توسن 

زیرمجموعه ی هولدینگ )شرکت سپهر 
(تالشگران

راند دوم جذب سرمایه گذاری توسن 
(بانک تجارت)شرکت تکنوتجارت 

وبسایت تکنوجارتوبسایت تالشگران

https://newsite.talashgaran.co/fa
https://technotejarat.ir/
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