
Platforma elektronicznego obiegu
dokumentów przewozowych

Oszczędzasz czas i pieniądze.

Wygenerujesz eCMR.

Przyspieszasz fakturowanie i płatność.

Monitorujesz sytuację w czasie rzeczywistym.

Usprawniasz procesy i komunikację.



1

Kompleksowa obsługa
dokumentów przewozowych

System GreenTransit to platforma do elektronicznej obsługi wszystkich dokumentów 
występujących w transporcie i logistyce, który ułatwia wyeliminowanie papierowej 
dokumentacji w branży TSL.

GreenTransit umożliwia

Do obsługi systemu można wykorzystać

GreenTransit to

bez instalowania i wgrywania żadnego oprogramowania, ponieważ system
umieszczony jest na stronie www. Oznacza to, że wdrożenie systemu wymaga 
jedynie założenia konta i zalogowania się przez dowolną przeglądarkę internetową.

wszystkich dokumentów potrzebnych do zrealizowania przewozu 
w formie elektronicznej.

generowanie,

telefon,

prostota
działania,

podpisywanie,

tablet,

duża
intuicyjność,

udostępnianie,

komputer

wygoda
użytkownika

na każdym etapie obiegu dokumentów między zleceniodawcą, nadawcą, 
przewoźnikiem, spedytorem i odbiorcą.

przechowywanie
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Oszczędność czasu i kosztów
obsługi dokumentów przewozowych

Nie płacisz za czas pracowników potrzebny na administrację 
papierowymi dokumentami.

Oryginały dokumentów masz zapisane na dysku i są one dostępne online.

Płacisz jedynie za wygenerowany lub wgrany dokument.

Nie płacisz za zużycie papieru, tonerów do drukarek, energii 
czy serwis sprzętu.

Nie płacisz za wysyłanie oryginałów dokumentów pocztą do odbiorcy.

Udostępnianie, podpisywanie i przechowywanie dokumentów 
odbywa się bez kosztów dodatkowych.

Nie płacisz za przechowywanie dokumentów przez obowiązkowy okres 5 lat.

Wystawiasz fakturę zaraz po zakończonym transporcie i szybciej 
otrzymujesz płatność.

Płatność następuje po zakończeniu miesiąca korzystania z platformy.

Obniżasz koszty obsługi dokumentów nawet 4-krotnie

Przyspieszasz płatność za zrealizowany transport

Kontrolujesz wydatki związane z obsługą dokumentów

Skorzystaj z kalkulatora korzyści 

Sprawdź, ile może zaoszczędzić Twoja firma, 
przechodząc z platformą GreenTransit na 
elektroniczne dokumenty przewozowe.

https://greentransit.pl/o-systemie/cennik/

https://greentransit.pl/o-systemie/cennik/
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Usprawnienie i przyspieszenie
obsługi dokumentów przewozowych

Szybki i łatwy monitoring

Efektywna organizacja

Wygodne przechowywanie

Sprawna komunikacja

Wszystkie dokumenty są udostępniane w czasie rzeczywistym.

Tworzenie i wypełnianie dokumentów jest niezwykle proste i szybkie.

Dostęp do dokumentów mogą mieć wszyscy uczestnicy procesu: 
zleceniodawca, nadawca, przewoźnik, spedytor i odbiorca (w tym kierowcy 
i pracownicy magazynu).

Dokumenty przewozowe są przechowywane przez wymagany prawem 
okres 5 lat, a nawet dłużej – bezpiecznie i bez żadnych dodatkowych opłat.

Płynny przepływ informacji zapewnia sprawną realizację transportu.

Przekazywanie uwag, wprowadzanie zmian, poprawianie błędów 
i sprawdzanie statusu odbywają się online.

System wysyła potwierdzenia o załadunku i dostawie bez konieczności 
kontaktu z załadowcą lub przewoźnikiem.

Osoby uprawnione mogą sprawdzać aktualną sytuację oraz status przesyłki 
w dowolnym miejscu i czasie.

Dokumenty są automatycznie grupowane i przypisywane do jednego 
przewozu, więc można je szybko odszukać.

Ograniczone zostaje ryzyko opóźnień załadunków i rozładunków.

Wyeliminowana jest konieczność administracji fizycznych dokumentów 
oraz przesyłania dokumentów w wersji papierowej do zleceniodawcy.
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Pełny obieg dokumentów

Kompletna dokumentacja

Ekologia

Gdy wszystkie strony przewozu korzystają z platformy GreenTransit, wtedy 
proces wypełniania i podpisywania dokumentów jest ograniczony do 
kilku kliknięć.

Rozwiązania zaczerpnięte z najwyższych standardów stosowanych m.in. 
w bankowości – np. serwery AWS i szyfrowanie – szczelnie zabezpieczają 
dokumenty przed nieuprawnionym dostępem.

GreenTransit pozwala wygenerować lub wgrać eCMR, krajowy list przewozo-
wy, kwit paletowy, protokół szkody, dokument WZ oraz inne pliki 
w formacie PDF.

Wykorzystanie elektronicznych wersji wszystkich dokumentów przewozo-
wych pozwala wyeliminować zużycie papieru i energii, które dotychczas 
były potrzebne do realizacji procesu transportowego.

System GreenTransit umożliwia również łatwe zrealizowanie całego procesu 
transportowego w sytuacji, gdy druga strona nie korzysta z tej platformy.

A jeśli potrzebne są inne dokumenty lub spersonalizowane wzory, można 
dostosować konto do potrzeb i dodać własny wzór dokumentu.

Bezpieczeństwo

Chcesz w pełni zautomatyzować cały proces? To możliwe!
GreenTransit jest kompatybilny z systemami obecnie używanymi w firmach trans-
portowych i magazynowych. Przy użyciu kluczy API można zintegrować go z inny-
mi systemami tak, aby działał w tle i generował dokumenty w pełni automatycznie.

Potrzebujesz dostosować system do swoich potrzeb? Zróbmy to!
Możemy dopasować platformę GreenTransit do specyfiki i wymagań Twojej firmy. 
Personalizacja może polegać na dodaniu lub zmianie funkcjonalności systemu – 
np. wdrożeniu indywidualnych wzorów dokumentów.

Twoi partnerzy nie korzystają jeszcze z GreenTransit? Nie ma problemu!
GreenTransit umożliwia sprawne zrealizowanie całego transportu również 
w sytuacji, gdy druga strona nie korzysta z tej platformy, ale musi mieć dostęp 
do dokumentów i możliwość podpisywania ich. Zagwarantuj swoim klientom 
dostęp i udostępniaj dokumenty poprzez wysyłkę linków na adres email lub 
numer telefonu.
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Porównanie kosztów obsługi 
dokumentacji papierowej i elektronicznej

Obliczenia wykonano na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale 
2020 roku. W tabeli przedstawiono koszty związane z obsługą procesu przewozu. 
Dodatkowo uwzględniono czynności występujące po realizacji usługi transportu.

W tabeli nr 2 został przedstawiony przypadek kosztów obsługi dokumentacji przy 
stosowaniu elektronicznego listu przewozowego. Operacje nr 1 oraz 2 nie występują 
z powodu generowania listu przewozowego na podstawie danych z systemu lub 
zamówienia. Kontrola ładunku przebiega identycznie jak w przypadku stosowania 
dokumentacji w wersji papierowej. Nie występuje jednak przekaz i archiwizacja 
dokumentów – z powodu elektronicznego dostępu do danych posiadanego przez 
wszystkich uczestników procesu transportowego w czasie rzeczywistym.

* Dane nie sumują się ze względu na zaokrąglenia.

Operacja

Operacja

Tabela 1: Koszty czasu pracy związane z obsługą dokumentacji papierowej

Tabela 2: Koszty czasu pracy związane z obsługą dokumentacji elektronicznej 

Wypełnienie i kontrola listu 
przewozowego

Wypełnienie i kontrola 
dokumentacji

5,0

0,0

Pracownik

Pracownik

40,72 zł

40,72 zł

3,39 zł

-

40,72 zł

40,72 zł

0,68 zł

-

40,72 zł

40,72 zł

2,71 zł

2,71 zł

40,72 zł

40,72 zł

0,34 zł

0,34 zł

40,72 zł

40,72 zł

2,71 zł

2,71 zł

40,72 zł

40,72 zł

0,34 zł

0,34 zł

40,72 zł

40,72 zł

3,39 zł

-

40,72 zł

40,72 zł

2,04 zł

-

15,6 zł *

6,1 zł *

1,0

0,0

Pracownik

Pracownik

4,0

4,0

Kierowca

Kierowca

0,5

0,5

Kierowca

Kierowca

4,0

4,0

Kierowca

Kierowca

0,5

0,5

Kierowca

Kierowca

5,0

0,0

Pracownik

Pracownik

3,0

0,0

Pracownik

Pracownik

23,0

9,0

Przygotowanie i drukowanie listu 
przewozowego

Przygotowanie i drukowanie 
dokumentacji

Kontrola ładunku po załadowaniu

Kontrola ładunku po załadowaniu

Potwierdzenie odbioru ładunku

Potwierdzenie odbioru ładunku

Kontrola ładunku

Kontrola ładunku

Potwierdzenie dostarczenia 
ładunku

Potwierdzenie dostarczenia 
ładunku

Wysłanie dowodu

Wysłanie dowodu

Archiwizacja dokumentacji

Archiwizacja dokumentacji

SUMA

SUMA

KOSZT CAŁKOWITY

KOSZT CAŁKOWITY

Czas (min)

Czas (min)

Osoba odpowiedzialna

Osoba odpowiedzialna

Przeciętny koszt
wynagrodzenia (1h)

Przeciętny koszt
wynagrodzenia (1h)

Koszt
operacji

Koszt
operacji
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Realne i mierzalne korzyści
ze stosowania dokumentów elektronicznych

operacji transportu 
transgranicznego na 

terytorium Unii Europejskiej 
nadal wykorzystuje papierowe

wersje dokumentów 
na którymś z etapów 

transportu.

kosztów administracyjnych 
w całej branży TSL mogłoby 
być zaoszczędzone, na czym 
skorzystaliby wszyscy opera-
torzy transportu drogowego, 

z których 99% to MŚP.

-krotną oszczędność 
pieniędzy;

papieru zaoszczędzonego 
na jednym aucie;

sektor transportu byłby w stanie 
zaoszczędzić dzięki elektronicznej 
dokumentacji wg wyliczeń 
holenderskiego związku 
transportowego TLN 
(Transport Logistiek Nederland).

kartek papieru mogłoby zostać 
zaoszczędzonych rocznie dzięki 
eliminacji papierowych dokumen-
tów w transporcie (przy średniej 
wynoszącej 3 kopie każdego 
dokumentu).

szybszą obsługę dokumentów 
przewozowych.

Skutkami takiego tradycyjnego 
obiegu papierowych dokumentów 
przewozowych są m.in.:

- wysokie koszty administracyjne; 
- długi okres płatności za transport; 
- słaby przepływ informacji; 
- wysokie zużycie papieru.

Na poziomie jednej firmy 
może to oznaczać nawet:



Marka GreenTransit jest własnością firmy SHM Sp. z o.o. z siedzibą ul. Marka Hłaski 9, 05-410 Józefów, KRS 0000804165, NIP 5322085393. Niniejszy materiał 
jest własnością firmy SHM Sp. z o.o. Wykorzystuje i zawiera on wkład twórczy oraz elementy wiedzy, doświadczenia, know-how oraz tajemnicy firmy SHM Sp. 
z o.o., a przez to jest objęty ochroną prawną, w tym na podstawie przepisów prawa autorskiego i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Skontaktuj się z nami,
aby dowiedzieć się więcej

Telefon

+48 781 696 664

kontakt@greentransit.pl

Sebastian Stolarczyk
sebastian.stolarczyk@greentransit.pl

Hubert Zaborowski
hubert.zaborowski@greentransit.pl

Email

Przetestuj bezpłatnie 
platformę GreenTransit

Zobacz ogólnodostępną wersję testową

Jeden miesiąc za darmo

Pełna funkcjonalność

Dowolna liczba dokumentów

Wypróbuj na realnych 
dokumentach Twojej firmy

https://cutt.ly/greentransit_testy

Login PINHasło

test@greentransit.pl

https://www.gtonline.pl

1234Test1234@

https://cutt.ly/greentransit_testy
https://www.gtonline.pl

