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سیر تکامل جاده

99اردیبهشت 
سرمایه گذاری بانک 

شرکت )تجارت 
بر جاده( تکنوتجارت

98تیر 
سرمایه گذاری هولدینگ
دار تالشگران اقتصاد پای

شرکت سرمایه گذاری )
(سپهر

96اسفند 
شکل گیری جاده
تاسیس شرکت

آغاز به طراحی و پیاده 
سازی اپلیکیشن های 

جاده

96خرداد 
انتشار اولین نسخه ی 
اپلیکیشن هوشمند 

جهت جستجویرانندگان 
بار توسط رانندگان

97شهریور 
انتشار اولین نسخه ی 
ار اپلیکیشن صاحبین ب

ار با قابلیت اعالم بجاده
و جستجوی راننده برای 
شرکت های حمل و نقل

1400اردیبهشت 
همکاری با مسیریاب 

جهت طراحی نشان 
مسیریاب اختصاصی 

رانندگان

1400تیر 
را ه اندازی سرویس 
استعالم کرایه

ی مبتنی بر هوش مصنوع 
و یادگیری ماشین

1400فروردین 
انتشار اولین نسخه ی 
رسمی پلتفرم جاده 

جهت حمل بارلجستیک 
کارخانجات



پلتفرم جاده 
لجستیـــــک

در نرم افزار تحت وب جاده لجستیک
فر صاحبین بار اعالم بار کرده و جاده ص

ه، یافتن رانند)تا صد مراحل حمل بار 
.  را انجام می دهد( صدور بارنامه، بیمه

همچنین ابزارهای متنوعی را جهت 
مدیریت بار به صاحبین بار ارائه 

.می دهد



پلتفرم جاده لجستیک
امرررروزه، بررررای مررردیران شررررکت هرررای برررزر  و کوچرررک تولیررردی و 
ا به کارخانجات، ضروری می باشد تا بخش حمل و نقل شرکت خود ر 

.صورت بهینه و مقرون به صرفه مدیریت نمایند
شرررکت جرراده برره عنرروان بزرگترررین سررامانه حمررل بررار در ایررران، ایررن

وثر و امکان را به تولید کننده ها و صاحبین کاال می دهد تا ارتباط مر
.ندداشته باششرکت های حمل و نقلو رانندگانهوشمندی را با 

ریق پنل می توانید بار خود را از طبا استفاده پلتفرم جاده لجستیک
سررریت ترررینسررازمانی اختصاصرری خررود ثبررت کرررده، بررار خررود را در

ازشررفا حمررل نمرروده و بصررورتکمترررین کرایرره ممکررنو بررازمرران
.کلیه هزینه های حمل بار خود مطلع شوید



پلتفرم جاده
لجستیک

کارخانه
اعالم بار و مدیریت حمل بار

رانندگان شرکت حمل و نقل
حمل بارصدور بارنامه، بیمه ی بار



رایگان
ان در حال حاضر استفاده از پلتفرم جاده لجستیک رایگ
.می باشد

وب اپلیکیشن
در حال حاضر به صورت وب اپلیکیشن در دسترس 
.می باشد

مدیریت صفر تا صد حمل بار
نامه، صفر تا صد حمل بار از جمله یافتن راننده، صدور بار 

.ارجاع به شرکت های حمل ونقل منتخب را شامل می شود

تولیدی ها/کارخانجات/صاحبین بار
ه صاحبین بار که به طور مرتب اعالم بار دارند و نیاز ب
.پلتفرمی جهت مدیریت بارهایشان دارند

مقایسه ی محصوالت جاده

امکانات پولی+ اعالم بار300رایگان تا 
تا در ماه، و برخی امکانات 300اعالم بارهای بیشتر از 

.ستاضافی برنامه همچون ردیابی و پنل پیامکی پولی ا

وب اپلیکیشن+ اندروید 
قابل دسترس در پلتفرم اندروید و وب اپلیکیشن

یافتن راننده
حمل بار اصلی ترین کاربرد اپلیکیشن یافتن راننده جهت

.است

واسطه ها/باربری ها
شرکت های حمل و نقل و واسطه ها که تنها چالش آنها 

.ندرا ندار .. یافتن راننده است و دغدغه ی صدور بارنامه و 
مخاطب

یکاربرد اصل 

پلتفرم

هزینه

پلتفــــرم جـــــاده لجستیــــک(اراعالم ب)اپلیکیشن صاحـــب بار 
VS



مراحل حمل بار در جاده لجستیک

جستجوی راننده
ان اعالم بار شما بر اساس نوع ناوگ
ه مورد نیاز به تمامی رانندگان جاد
که در مبدا بار شما حضور دارند 

اطالع داده می شود

تعیین باربری
ی در صورتی که با باربری های خاص 
همکاری می کنید، آن ها را در 

قسمت باربری های همکار اضافه 
کنید، در غیر اینصورت جاده به 

صورت خودکار از باربری های همکار
.خود استفاده می کند

تعیین قیمت
ر کرایه ی مورد نظرتان جهت حمل با
را وارد نمایید، در صورت تمایل 
ده می توانید از استعالم کرایه ی جا

.استفاده کنید

اعالم بار
مشخصات بار خود را در پنل وارد 

حداقل اطالعاتی که برای. نمایید
صدور بارنامه نیاز است در این 
.مرحله از شما گرفته می شود
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مراحل حمل بار در جاده لجستیک

ارتخلیه بار و تحویل ب
، پس از رسیدن راننده به مقصد

عمل تخلیه ی محموله انجام شده
ده، و سپس بر اساس عملکرد رانن
ه می توانید امتیاز و نظر مربوط ب
م آن را ثبت کنید تا در سیست

.دارزیابی رانندگان جاده اعمال شو

حرکت به سمت مقصد
ت راننده به سمت مقصد بار حرک
د کرده و در تمام لحظات می توانی
از قسمت ردیابی بار، موقعیت 
مکانی لحظه ای آن را مشاهده 

.نمایید

بارنامه
ا باربری انتخاب شده، بارنامه ر 
صادر کرده و راننده پس از 
بارگیری محموله، بارنامه را 

دریافت میکند، در این مرحله  
بل تصویر باربری در پنل شما قا

مشاهده است

بارگیری
راننده ی انتخاب شده پس از 
یری دریافت حواله بار به محل بارگ

ا مراجعه کرده و مرحله ی بارگیری ر 
انجام می دهد
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سرعت بخشی به امور 
حمل و نقل

تامين به موقع تر و آسان تر 
ناوگان با استفاده از ظرفیت 

چهل هزار نفری ناوگان فعال در 
سرتاسر کشور

اتوماسیون سازی و حذف 
کاغذبازی
اتوماسیون فرآیندهای حمل از 
مرحله صدور حواله بارگیری، 
ارجاع به شرکت های حمل ونقل 
منتخب
تا تحویل کاال و حذف کامل 
کاغذ از روند لجستیک سازمان

تامین امنیت، اعتبار 
سنجی 

افزایش امنیت بار از طریق 
سنجش اعتبار رانندگان، ناوگان، 
پالکخوانی و  استعالم راهداری و 

سیستم انتظامات 

کاهش هزینه، مقرون به 
صرفه
كاهش هزينه هاي حمل و نقل  

وضعيت % 11تا % 9بطور متوسط 
موجود

مزایای استفاده از 
سامانـــــــــه 
جاده لجستیک



داشبورد ها و گزارشات هوشمند
ک، با با استفاده از داشبوردهای مدیریتی و مالی جاده لجستی

مطلع ... یک نگاه از وضعیت  بارها، ناوگان، مسائل مالی و 
.شوید

مشاهده ی بارنامه ها
ا در تمامی بارنامه هایی که برای حمل بارتان صادر شده است ر 

.یکجا مشاهده نمایید

ویژگی های پنل جاده لجستیک



ویژگی های پنل جاده لجستیک
ردیابی لحظه  ای بار

از آغاز بارگیری تا اتمام تخلیه ی بار، لحظه به لحظه از 
.  موقعیت لحظه ای بارتان با خبر باشید

شفافیت
صافی راننده، )از هزینه های حمل بار با تمام جزئیات آنها 

فاف به صورت کامال ش( کمیسیون شرکت حمل و نقل و بیمه
.اطالع پیدا کنید

اعالم بار سریع
حالت های پرتکرار اعالم بار خود را ذخیره کنید تا در دفعات
ر از بعدی با یک کلیک اطالعات آنها فراخوانی شوند و در کمت

.یک دقیقه بتوانید مشخصات بار خود را ثبت نمایید



نوبت دهی
ت سیستم نوبت دهی آنالین با قابلیت پذیرش و مدیری

.ناوگان با اولویت ناوگان محلی و بومی

مدیریت حمل بار
دش مدیریت فرآیند حمل بار از مرحله صدور حواله بارگیری، گر 
داخل واحدهای سازمانی و ارجاع به شرکت های حمل ونقل 

.منتخب تا تحویل کاال

ویژگی های پنل جاده لجستیک



اپلیکیشن رانندگان
اپلیکیشنی که رانندگان جاده روی گوشی 
خود نصب کرده تا از بارهای اعالم شده در 

چه از طریق اپلیکیشن صاحب بار چه )جاده 
با خبر ( از طریق پلتفرم جاده لجستیک

می شوند و در صورت تمایل آمادگی خود
.راجهت حمل آن بار اعالم می کنند



بار برگشتی
ر رانندگان جاده بارهرای برگشرتی هر
ار بار را در صفحه ی جزئیات همان ب

مشاهده می کننرد، بره همرین دلیرل 
بار رفرت و برگشرت را همزمران رزور

. می کنند

اطالع رسانی هوشمند
اطرررالع رسرررانی بارهایتررران براسررراس
نوع ماشرین، نروع براربر و موقعیرت
مکرررانی راننررردگان بررره اطرررالع آنررران 

.میرسد

اپلیکیشن
رانندگان



اپلیکیشن 
صاحبین بار

اپلیکیشنی که باربری ها و واسطه ها روی 
گوشی خود نصب کرده، بارهای خود را در 
آن ثبت کرده و از طریق این اپلیکیشن 
راننده ی مناسب جهت حمل بارشان را 

.پیدا می کنند



اعالم بار اختصاصی
از تمرراس هررای مکرررر بررا راننرردگان 

پاتوقی تان خسته شده اید؟
ان را شماره تماس رانندگان پاتوقی ت

بعررد از آن برره. در جرراده ثبررت کنیررد
شیوه ای راحت راننردگان همکارتران
.را از اعالم بارهایتان مطلع کنید

اعالم بار سراسری
ن مشخصررات بارترران را در اپلیکیشرر

جرراده ثبررت نماییررد تررا برره صررورت 
هوشررمند برره راننرردگان جرراده اطررالع 

.رسانی شود
هزار راننرده فعرال جراده 40بیش از 

.آماده حمل بار هستند

اپلیکیشن 
صاحبین بار



بهترین واحد فناور 
استان خوزستان در 

96سال 

دستاوردها و افتخارات جاده

معرفــــی به عنــــوان 
محصـــــول برتر برنامه 

تلویزیونی پایش و 
بـروز

شرکت دانش بنیان
و خالق



برترین میان رقبا

پرنصب ترین
هرزار نصرب فعرال در کافره برازار، 40اپلیکیشن جاده با بریش از 

رده افتخار پرر نصرب تررین اپلیکیشرن راننردگان را از آن خرود کر
.است

محبوب ترین
2500، دریررافتی از برریش از 4/4اپلیکیشررن جرراده بررا امتیرراز 

. باشدراننده، محبوب ترین اپلیکیشن در بین رانندگان می



جاده به روایت آمار و ارقام



40،000+
راننده فعال جاده در ماه



5000+
اعالم بار کننده فعال ماهانه



160،000+
راننده جذب شده به جاده



40،000+
اعالم بار کننده جذب شده



490،000+
اعالم بار در یک سال اخیر



40،000+
میانگین اعالم بار ماهیانه



سرمایه گذاران جاده

هلدینگ تالشگران
راند دوم جذب سرمایه گذاری توسط 

زیرمجموعه ی هولدینگ )شرکت سپهر 
میلیارد ریال20به مبلغ ( تالشگران

بانک تجارت
راند اول جذب سرمایه گذاری توسط 

زیرمجموعه ی بانک)شرکت تکنوتجارت 
میلیارد ریال20به مبلغ ( تجارت



اتماس با م

وبسایت
w w w . j a d e h . c o

شماره تماس
021-91011080

ایمیل
i n f o @ j a d e h . c o

آدرس
رو جنب مت-بزرگراه لشگری-، میدان آزادیتهران

، کارخانه نوآوری آزادی، ۳۱بیمه، پالک 
ق ساختمان هماوا، شرکت ابتکار آفرینان اف

(جاده)اندیشه 

https://www.jadeh.co/

