
Informaèní systém NEWSPED je 
univerzální pracovní nástroj pro 
speditéra, poskytující plnou technickou 
podporu èinností spojených s 
organizací a øízením celého pøepravního 
procesu od pøijetí prvotního požadavku 
na pøepravu až po vystavení 
odbìratelské faktury, kontrolu došlých 
dodavatelských faktur a ekonomické 
vyhodnocení realizovaných pøeprav.
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Základní charakteristika
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>
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Pokrytí rozhodující technologie práce speditéra
Individuální možnost nastavení systému podle potøeb 
zákazníka
Nezávislost na zpùsobu dopravy
Systém ctí organizaèní strukturu zákazníka s možností 
omezení pøístupu k datùm
Vícejazyèná podpora (CZ, SK, EN, DE, RU, PL, HU, RO, IT, SL) 
s možností snadného rozšíøení 
Podpora elektronické výmìny dat s jinými systémy
Využití i v expedièních útvarech obchodních a výrobních firem
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Evidence obchodních partnerù a dalších podpùrných èíselníkù
Evidence poptávky
Tvorba ceníkù a evidence cen, vazba na elektronické tarify, 
elektronická výmìna ceníkù
Kalkulace cenových nabídek vèetnì tvorby kalkulaèních listù
Evidence pøepravy
Vystavení odbìratelských faktur
Automatická fakturace obchodního pøípadu
Poøízení došlých faktur a jejich kontrola s pøedpokládanými 
náklady
Import elektronických faktur od dodavatele (podpora formátu 
z ÈD Cargo, EDI fakturace ze ZSSK Cargo, DB Schenker, PKP 
Cargo atd.)
Elektronická výmìna dat s jinými informaèními systémy 
(úèetní, CRM atd.)
Tvorba PDF dokumentù s elektronickým podpisem a jejich 
odeslání emailem
Vyhodnocování obchodních pøípadù
Kontrola obchodních partnerù, kredit management
Zjednodušený silnièní modul pro rychlou evidenci a 
zpracování silnièních pøeprav
Modul pro hospodaøení s vozy, silnièními vozidly a kontejnery 
– kartotéka, nájem, následný pronájem, kalkulace cen, 
evidence a plánování revizí a oprav s pøímou vazbou na spedici
Datový sklad pro potøeby controllingu, øízení a strategického 
rozhodování managementu

JINÝ SYSTÉM
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Komplexní zpracování obchodního pøípadu
Efektivní vystavování faktur pøizpùsobené èinnosti speditéra
rychlá kontrola dodavatelských faktur s pøedpokládanými 
náklady
Množství pøehledù pro vyhodnocení provozních dat
Silné nástroje pro ekonomické vyhodnocení obchodních 
pøípadù (pøehledy, datový sklad)
Elektronická výmìna dat s jinými systémy
Elektronická komunikace s partnery
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