TRACS
En plattform för hantering av transportrelaterad logistik
På en marknad med allt större krav på kontroll, samordning och effektivitet
behövs ett välfungerande IT stöd för att bibehålla god lönsamhet.

Det bästa av två världar
Marknad, arbetssätt och kultur skiljer sig mycket mellan olika verksamheter vilket talar för
att skräddarsydda IT lösningar är att föredra. Färdigutvecklade standardsystem bidrar med
beprövade lösningar och hög funktionskvalité. Triona har sammanfört dessa två världar och
skapat plattformen TRACS. Ett beprövat bassystem med goda möjligheter till anpassning
samtidigt som hög kvalité och god ekonomi bibehålls.
Många utvecklingsmöjligheter
TRACS ger många möjligheter till en ökad effektivitet på transportarbetet. Dels genom den
anpassning som kan göras för verksamhetens behov, dels genom den i sig effektiva
grundlösningen på programvaran.
Triona erbjuder
Möjligheter till flexibelt arbetssätt
TRACS har ett flexibelt arbetssätt med kartcentrerat användargränssnitt som anpassas av
den enskilda användaren, gärna över flera bildskärmar. De grafiska möjligheterna gör att du
snabbt kan få en överblick på aktuellt läge med hjälp filtreringar, symbolik och kartor.

• TRACS – Transport
utveckling med support
och underhåll

Händelser och arbetsflöden både före och efter transporten kan hanteras vilket gör
programvaran användbar i många olika sammanhang med olika logistikflöden.

• Utbildningslösningar för
användare och
utvecklare.

Integration med tredje part
Befintliga IT-stöd är en realitet som TRACS tar hänsyn till och är därför i grunden designat
för varierande miljöer och integration med andra system.
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Tekniska fakta
Användning

TRACS är anpassad till att stödja processen omkring transporter
och dess logistik i angränsande steg. Programvaran är så pass
anpassningsbar att den är applicerbar på ett otal
användningsområden från rena transporter till hantering av
artiklar till tjänster. En vanlig önskan är att kunna jobba med ett
kartcentrerat arbetssätt vilket stöds fullt ut.

TRIONA
är ett IT-konsultföretag
med spetskompetens
inom väg- och transportinformatik samt skogliga
datasystem. Vi har

Datautbyte

TRACS är en plattform som är anpassad till att enkelt utbyta
information mellan olika enheter som ekonomisystem, olika
mobila plattformar och webblösningar. Det här gör det möjligt
att vidareutveckla äldre system likväl erhålla ett koncept för
framtiden.

mycket lång erfarenhet
av IT-utveckling och stort
verksamhetskunnande.
Vi omsätter ca 90 MSEK
och har 88 medarbetare.

Uppbyggnad

TRACS baseras på ledande kommersiell teknologi och
standards. Lösningen har utvecklats i Microsoft .NET/C# och
.Net Framework 3.5. Som databas kan både Oracle och MS SQL
användas. Kartstödet är implementerat i Arc Gis 9.3.

Några av våra kunder är
ABB, Banverket,
Lantmäteriet, Statens
vegvesen i Norge, Stora
Enso, StreamServe,
Sveaskog och Vägverket.
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