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Dariusz STARKOWSKI, Klaudia GRZYBOWSKA 

ZASADY I WARUNKI WYKORZYSTANIA ZINTEGROWANYCH NARZĘDZI  

INFORMATYCZNYCH PRZEZ PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH  

I SPEDYCYJNYCH W OBSZARZE WSPOMAGAJĄCYCH PRACĘ SPEDYTORA  

W PLANOWANIU OPERACJI TRANSPORTOWEJ Z WYKORZYSTANIEM GIEŁDY 

TRANSPORTOWEJ TIMOCOM SOFT – UND HARDWARE GMBH CZĘŚC 2 

 

W drugiej  części artykułu omówiono  zasady i warunki wykorzystywania zintegrowanych narzędzi informatycznych przez 

spedytorów drogowych do planowania drogowych operacji transportowych ze szczególnym wykorzystaniem giełdy transpor-

towej Timocom Soft – und Hardware Gmbh. Wykorzystanie tego nowoczesnego narzędzia informatycznego w sposób bezpo-

średni zwiększyło wydajność pracy spedytorów pod kątem zmniejszenia wykonywania dużej ilości dokumentacji papierowej i 

zwiększyła jakość komunikacji  pomiędzy spedytorami i innymi pracownikami firmy transportowej i spedycyjnej. Zwiększyło to 

ich wydajność w poprawnym planowaniu operacji transportowej.  Jednocześnie opisywana giełda transportowo magazynowa  

warunkuje  bardzo sprawne i rzetelne  znajdowanie ładunków na przetargach  do przewozu, planowanie trasy przewozowej  jej 

monitorowanie i wiele innych opisanych w tym artykule funkcji. 

 

WSTĘP 

Wykorzystanie  giełd transportowych jako  nowoczesnych sys-
temów informatycznych w sposób bezpośredni zmniejszyło wyko-
nywanie dużej ilość dokumentacji papierowej i zwiększyła jakość 
pracy spedytorów w  komunikacji pomiędzy osobami zarządzający-
mi a pracownikami. Jednocześnie warunkują one sprawne plano-
wanie trasy przewozowej i jej monitorowanie. Obecny rynek takich 
platform informatycznych w sposób znaczny wspomaga i automaty-
zuje działalność przedsiębiorstwa transportowego i spedycyjnego 
poprzez wykorzystanie systemów informatyczno-
telekomunikacyjnych w planowaniu operacji transportowych, znaj-
dowaniem zleceń przewozowych, powierzchni magazynowych oraz 
całodobowego monitorowanie pojazdów i ładunków. Aby proces 
transportowy był opłacalny, przebiegał sprawnie i bez zastrzeżeń ze 
strony nadawcy, powinien no się w wdrążać w przedsiębiorstwach 
transportowych i spedycyjnych nowe nowoczesne technologie 
informatyczne, które pozwolą na zbywanie stałych, zaufanych kon-
trahentów oraz zwiększyć maksymalnie ilość zleceń, a co za tym 
idzie zapewniają stabilną pozycję i rozwój przedsiębiorstwa, takimi 
narzędziami optymalizacji kosztów własnych i szeroko rozumianym 
transporcie drogowym, są obecnie na rynku usług informatycznych 
giełdy transportowe i magazynowe. Istotnym problemem w przed-
siębiorstwie transportowym jest pozyskiwanie zleceń. Dostęp do 
dużej ilości ofert  zapewniają giełdy transportowe, jednak aby doko-
nać wyboru najkorzystniejszej z giełd, należy przeanalizować spo-
sób i zakres ich działania. [1, 6] 

1. CHARAKTERYSTYKA GIEŁDY TRANSPORTOWEJ 
TIMOCOM SOFT – UND  HARDWARE GMBH 

Giełda Timocom jest jedną z pierwszych giełd, która powstała 
zgodnie z koncepcją baz danych określanych mianem baz danych 
typu off-line. Stosowanie tego rodzaju bazy danych wymaga ścią-
gnięcia ze strony giełdy transportowej (która w tym wypadku rozpa-
trywana jest w kategoriach usługodawcy) oprogramowania, które 
zaraz po zainstalowaniu pozwala na dodawanie informacji odnośnie 
wolnych ładunków oraz wolnych przestrzeniach ładunkowych.( Rys. 
1) [8]. 

 
Rys 1. Logo firmy TIMOCOM Soft – Und  Hardware Gmbh[8] 

 
Cała istota  giełdy sprowadza się do przygotowywania zapytań 

bądź ofert ładunkowych, a także zapytań i ofert przestrzeni ładun-
kowych, na komputerze osobistym w trybie „bez połączenia” (off-
line), a dopiero następnie połączeniu się z głównym serwerem w 
Duesseldorfie. Takie rozwiązanie pochodzi z czasów, kiedy nad-
rzędnym sposobem dostępu do Internetu były połączenia typu 
modemowego, które cechowały się wyraźnie ograniczoną przepu-
stowością oraz były bardzo kosztowne. Poza oczywistą funkcjonal-
nością giełd transportowych, bez wątpienia niezwykle przydatną 
funkcją Timocom jest intuicyjny w obsłudze moduł kalkulacyjny. 
Moduł ten nosi nazwę TC eMAP i jest całościowo zintegrowany z 
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giełdą zarówno frachtową jak i ładunkową Timocom TRUCK & 
CARGO. Wspomniany moduł pozwala klientom giełdy na uzyskiwa-
nie dodatkowych informacji odnośnie kosztów oraz przebiegu trasy 
dla każdej oferty przewozowej, jak również dla każdej nakreślonej 
trasy. Swoistym uzupełnieniem indywidulanych danych jest szcze-
gółowy, nie tylko tekstowy, ale również graficzny opis drogi. 
Wszystkie narzędzia występujące w giełdzie pozwalają osiągnąć 
spedytorowi podejmowanie w procesie planowania drogowej opera-
cji transportowej odpowiednie decyzje związane z optymalizacją 
kosztów. Istotnym elementem działalność i systemie informacyjnym 
jest analiza informacji które można otrzymać w tzw. Systemie za-
mkniętych użytkowników. Jest to bardzo istotna informacja z punktu 
widzenia spedytora który odpowiada za prawdziwość podejmowa-
nych decyzji oraz za prawidłowe planowanie operacji transportowej. 
( Rys 2 ) [2]. 
 

 
Rys.2. Zasada działania zamkniętego sytemu informacji dla użyt-
kowników giełdy[2] 

 
Zamknięta grupa użytkowników- dająca możliwość utworze-

nia „giełdy wewnątrz giełdy” szczególnie przydatna dla firm posiada-
jących wiele oddziałów. Polega to na tym, iż oferty wpisywane do 
systemu są oferowane w pierwszej kolejności członkom utworzonej 
grupy, przez co uzyskują przewagę informacyjną. Użytkownik sam 
podejmuje decyzję przez jaki okres czasu oferta ma być widoczna 
dla sprecyzowanej grupy odbiorców, a po jakim czasie ma zostać 
opublikowana w ogólnej giełdzie. 

W giełdzie ładunków TC Truck&Cargo® znajdują się zarówno 
oferty frachtów jak i wolnych przestrzeni ładunkowych w całej Euro-
pie. TC eBid® z kolei pomaga załadowcom z sektora przemysłowe-
go i handlowego, a także spedytorom przy zarządzaniu przetargami 
i ułatwia przebieg procesów biznesowych pomiędzy nimi, a usługo-
dawcami transportowymi. Natomiast europejska giełda powierzchni 
magazynowych umożliwia przedsiębiorstwom dostęp nawet do 
30.000 powierzchni magazynowych i logistycznych w 44 krajach. Co 
więcej, firma ogromną wagę przywiązuje do bezpieczeństwa w 
transporcie, starając się dbać o wiele szczegółów: od spraw tech-
nicznych, poprzez dogłębną weryfikację użytkowników, po pomoc 
klientom w trudnych sytuacjach. Stworzyła w tym celu pakiet bez-
pieczeństwa TimoCom Secure. Ponadto, użytkownicy mogą korzy-
stać z licznych modułów i serwisów dodatkowych jak TC Profile®, 
TC eMap®, czy TimoCom Assist jeszcze bardziej ułatwiających ich 
codzienną pracę.( Rys 3.)[8] 
 

 
Rys. 3.  Moduły giełdy TimoCOM [8] 

 
Obecnie TimoCom oferuje dla spedytorów wykorzystanie na-

stępujących narzędzi: [8] 
1. Wiodącą w Europie giełdę transportową  - TC Truck&Cargo®. 
2. TC eBid®, Platformę on-line  na przetargi transportowe. 
3. TC eMap® moduł kalkulacyjny tras wzbogacony o funkcję moni-

torowania pojazdów. 
4. TC Profile® to europejski indeks firm transportowych 
5. Największą w Europie giełdę powierzchni magazynowych. 
6. Barometr transportowy. 

1.1. TC Truck&Cargo® 

 
TC Truck&Cargo® jest wiodącą giełdą transportową na rynku 

europejskim. ( Rys.4)[10]. Każdego dnia pojawia się na niej do pół 
miliona międzynarodowych ofert frachtów i wolnych przestrzeni 
ładunkowych zgłaszanych bezpośrednio przez przedsiębiorstwa z 
44 europejskich krajów (stan na luty 2016). [8] 

 

 
Rys 4. Sposób oznakowania i funkcjonowania towarowej giełdy 

transportowej [8] 
 
Program stanowi nieocenioną pomoc w eliminacji pustych 

przebiegów oraz w poszukiwaniu sprawdzonych i pewnych kontra-
hentów. Jest on skonstruowany w jasny i intuicyjny sposób umożli-
wiający każdemu użytkownikowi sprawne poruszanie się w nim. 
Oferuje 4 możliwości działania: przewoźnik może zgłaszać swoje 
puste przestrzenie ładunkowe lub szukać frachtów na interesują-
cych go relacjach. Z drugiej strony spedytor skupia się na wpisywa-
niu ofert frachtów lub też szukaniu wolnych aut. Każdego dnia pro-
gram TC Truck&Cargo® ułatwia pracę ponad 114.000 użytkowników 
z całej Europy. (Rys. 5,6,7) [8] 
 

 
Rys.5. Sposób oznakowania i funkcjonowania TC Truck&Cargo® [8] 

 

http://www.timocom.pl/Gie%C5%82da-Transportowa/Gie%C5%82da-%C5%82adunk%C3%B3w
http://www.timocom.pl/Platforma-Przetargowa/Platforma-Przetargowa
http://www.timocom.pl/Tracking/Lokalizowanie-pojazd%C3%B3w
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Rys. 6. Wprowadzanie frachtu na przykładzie TimoCom [8] 

 

 
Rys. 7. Zestawienie pojazdów na przykładzie TimoCom [8] 

 
Tak duży zasięg sprawia, iż jest on jedyny w swoim rodzaju, a 

oferty, które możemy znaleźć, są ofertami z pierwszej ręki. Dzięki 
omijaniu pośredników firmy transportowe notują większe dochody.  

1.2. TC eBid® 

Kolejną innowację proponowaną przez giełdę transportową Ti-
mocom jest umożliwienie klientom składania swoich ofert na plat-
formie przetargowej TC eBid. TC eBid® jest innowacyjnym produk-
tem na rynku TSL. Istniejąca od października 2009 roku platforma 
do przetargów na transport skupia firmy załadowcze z całej Euro-
py. Nieustanny rozwój jakości programu, liczby klientów i oferowa-
nych stałych relacji pokazuje, iż jest to bardzo przyszłościowa część 
rynku. Ciągle rosnąca liczba skutecznie przeprowadzonych, mię-
dzynarodowych przetargów transportowych, potwierdza wysoką 
użyteczność narzędzia. TC eBid® pozwolił zapomnieć o ograniczo-
nym dostępie do ofert przewozowych, ręcznej selekcji usługodaw-
ców, trudnościach w porównywaniu ofert, słabym przepływie infor-
macji, rozbieżnych formach czy terminach otrzymywanych ofert. Do 
lamusa odeszło też czasochłonne informowanie usługodawców o 
nowych przetargach, a także uciążliwe zapraszanie ich do wzięcia w 
nich udziału. Dzięki starannej weryfikacji wszystkich użytkowników 
platforma minimalizuje też ryzyko napotkania nieuczciwego partne-
ra. Korzyści z tego narzędzia mogą czerpać również przewoźnicy. 
Nie często mają oni bowiem okazję do nawiązania stałej współpracy 
z zagranicznym załadowcą. ( Rys.8)[8] 

 
Rys 8. Sposób oznakowania i funkcjonowania platformy do przetar-
gów na transport drogowy [10] 

Zasada funkcjonowania jest prosta. Firmy produkcyjne, han-
dlowe i spedycyjne ogłaszają za pośrednictwem TC eBid® przetargi 
na transport na stałych relacjach, które docierają do 33.000 spraw-
dzonych usługodawców z całej Europy. Przewoźnicy zainteresowani 
podpisaniem długoterminowych umów zgłaszają swoje oferty ceno-
we. Żadna ze stron nie widzi wpływających ofert, dzięki czemu nie 
dochodzi do wojen cenowych i stosowania cen dumpingowych; 
strona ogłaszająca przetarg otrzymuje kompletny spis ofert dopiero 
po zakończeniu przetargu. ( Rys. 9 ) [3] 
 

 
Rys. 9. Fazy elektronicznego przebiegu przetargu za pomocą TC 
eBid®[3] 

 
W wynikach przetargu zleceniodawca znajduje nie tylko po-

równanie propozycji wszystkich usługodawców, ale także dokładne, 
procentowe wyliczenie korzyści wynikających z wyboru danej oferty. 
Oszczędza dzięki temu czas związany z opracowywaniem doku-
mentacji przetargowej. 

Tak jak giełda ofert transportowych TC Truck & Cargo opiera 
się na najnowszej technologii, jest bardzo łatwa w obsłudze i do-
stępna w 24 językach, a także jest powiązana z siecią bezpieczeń-
stwa TimoCom.[8]. 

Dzięki platformie przetargowej o zasięgu europejskim klienci z 
sektora przemysłowego i handlowego oferują on-line swoje ładunki, 
wskazując jednocześnie wszystkie elementy przewozu, jak na 
przykład: przedział czasowy załadunku, miejsce rozładunku, liczba 
tras i ciężar. Równocześnie otrzymują oni dostęp do zaufanych i 
sprawdzonych usługodawców transportowych z całej Europy. Ci 
natomiast mogą złożyć w określonym terminie swoje oferty cenowe 
na określone relacje. Ważne jest to, iż z reguły na poważnych plat-
formach oferenci nie widzą wzajemnie swoich ofert.( Rys.10 )[10]. 
Na końcu system ten dostarcza jednoznaczne wyniki analizy i two-
rzy istotne dla klientów wskaźniki.[2] 
 

 
Rys.10.Zestawienie przetargów na przykładzie giełdy transportowej 
TimoCom [2] 
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Jako spedytor  operacje załadowcze powiązane w sposób bez-
pośredni z przemysłem i handlem bądź firmy spedycyjne użytkowni-
cy mają możliwość, przy pomocy TC eBid dotarcia do 30 tys. poten-
cjalnych, sprawdzonych usługodawców transportowych z całej 
Europy. Wśród zalet TC eBid wymienić należy:[8] 
– Wspomniane narzędzie jest pomocne w określaniu cen rynko-

wych, 
– Kontakt do 30 tys. usługodawców podczas ogłaszania przetar-

gu, 
– Pewność planowania poprzez wykorzystywanie długotermino-

wych kontaktów transportowych, 
– Redukcja kosztów poprzez zarządzanie przetargami. 

Otóż cały proces przetargowy jest wyjątkowo łatwy, a zarazem 
niezwykle efektywny. Wszyscy spedytorzy oszczędzają za sprawą 
dostępu do zawsze aktualnego indeksu transportowego przedsię-
biorstw i redukcji długotrwałych rozmów telefonicznych.( Rys.11 )[8] 
 

 
Rys.11. Przykładowe okno modułu TC eBid[10] 

 

1.3. Giełda ofert magazynowych 

Europejska giełda powierzchni magazynowych umożliwia do-

stęp nawet do 30.000 ofert powierzchni magazynowych i 

logistycznych w 44 krajach Europy. Dzięki niej przedsiębior-

stwa dysponujące magazynami mogą redukować puste po-

wierzchnie w halach i lepiej wykorzystać swoje możliwości, 

natomiast spedytorzy i usługodawcy mogą łatwo znajdować 

rozwiązanie dla podbramkowych sytuacji. Giełda zapewnia 
również szybkie i skuteczne oferowanie i wyszukiwanie odpowied-
niego miejsca dla swoich towarów z pośród 30 000 powierzchni 
magazynowych i logistycznych. W drugą stronę działa to podobne, 
to znaczy, przedsiębiorstwo posiadające powierzchnie magazynowe 
pozostawia na niej swoje dane kontaktowe i informacje dotyczące 
rodzaju magazynu i jego wyposażenia (Rys. 12 ). [3] 

 
Rys. 12. Zestawienie ofert powierzchni magazynowych według 
programu TC Profile® [3] 

1.4. TC eMap® 

Kolejnym narzędziem niezbędnym dla branży TSL są mapy. Z 
myślą o tym TimoCom stworzył zintegrowany z giełdą TC 
Truck&Cargo® rozbudowany moduł kalkulacyjny tras, który dodat-
kowo wzbogacony został o funkcję monitorowania pojazdów. Umoż-
liwia on nie tylko szybkie zaplanowanie trasy, ale także natychmia-
stowe obliczenie wszelkich kosztów przejazdu, w tym opłat drogo-

wych. Klient może również wyznaczyć trasy alternatywne, czy wy-
drukować plan trasy ze szczegółowymi wskazówkami dla swoich 
kierowców. Dodatkowo TC eMap® skupia wszystkie powszechnie 
stosowane systemy telematyczne na jednej platformie. Obecnie z 
mapą zintegrowanych jest ich ponad  170. ( Rys. 13)[8] 

 
Rys 13. Oznaczenie rozbudowanego modułu kalkulacyjnego tras, 
który wzbogaconego  o funkcję monitorowania pojazdów [8] 

 
Przedsiębiorstwa już podczas wprowadzania pojazdów do gieł-

dy mogą zaznaczyć, że udostępniają je do trackingu, co daje im 
przewagę nad innymi firmami. Możliwość śledzenia ładunku jest 
bowiem dla kontrahenta sinym argumentem przy wyborze  usługo-
dawcy. TC eMap® jest narzędziem przejrzystym i w znacznym 
stopniu ułatwiającym pracę. 

Do usług dodatkowych giełdy TimoCom zalicza się wiele opcji: 
– Model kalkulacyjny tras-TC eMap- giełda ta oferuje poza 

odpowiednim oprogramowaniem, także zintegrowane moduły 
kalkulacyjne, dzięki którym bezpośrednio z oferty frachtu można 
obliczyć nie tylko trasę, ale również koszty przejazdu i koszty 
dodatkowe takie jak opłata drogowa tzw. myto dla wybranego 
regionu ( Rys.14. )[2] 

 
Rys.14. TC eMap na przykładzie TimoCom [2]  

 
Poza oczywistą funkcjonalnością giełd transportowych, bez 

wątpienia niezwykle przydatną funkcją Timocom jest intuicyjny w 
obsłudze moduł kalkulacyjny. Moduł ten nosi nazwę TC eMAP i jest 
całościowo zintegrowany z giełdą zarówno frachtową jak i ładunko-
wą Timocom TRUCK & CARGO. Wspomniany moduł pozwala 
klientom giełdy na uzyskiwanie dodatkowych informacji odnośnie 
kosztów oraz przebiegu trasy dla każdej oferty przewozowej, jak 
również dla każdej nakreślonej trasy. Swoistym uzupełnieniem 
indywidualnych danych jest szczegółowy, nie tylko tekstowy, ale 
również graficzny opis operacji transportowej. ( Rys.15)[2] 
 

http://www.timocom.pl/Gie%C5%82da-Transportowa/Indeks-firm-transportowych
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Rys.15. Przykładowe okno modułu TC eMAP giełdy Timocom [2] 

1.5. 1.5 TC Profile® 

TC Profile® to europejski indeks firm transportowych, dzięki któ-
remu klienci mają dostęp do ponad 33.000 przedsiębiorstw oferują-
cych usługi transportowe i logistyczne w 44 krajach. Każda firma 
znajdująca się w indeksie jest szczegółowo sprawdzona – niezależ-
nie od tego, czy jest to spedycja, przedsiębiorstwo transportowe czy 
kurierskie. Co ważne, katalog ten jest zawsze aktualny, gdyż nie 
zawiera nieaktywnych użytkowników. ( Rys.16)[8] 

 
Rys 16. Oznaczenie europejskiego indeksu firm transportowych [8] 

 
Można w nim znaleźć wszystkie najważniejsze informacje i da-

ne kontaktowe, np. wykonywane relacje, park samochodowy, moż-
liwości magazynowania itd. Moduł TC Profile® jest bezpłatnie do-
stępny dla wszystkich użytkowników obu platform oferowanych 
przez TimoCom. Uzupełniając dokładnie swoje dane firma staje się 
widoczna dla przeszło 114.000 użytkowników z całej Europy. Na TC 

Profile, gdzie każdy klient ( spedytor ) zakłada swój profil, dzięki 
któremu może być znaleziony przez potencjalnych partnerów bizne-
sowych. Może być to bardzo przydatne, gdy chce się szybko doko-
nać przeglądu przewoźników w określonej dziedzinie, na przykład w 
transporcie ponadgabarytowym czy chłodniczym (Rys.17) [3] 

 

 
Rys.17.  TC Profile na przykładzie TimoCom [3] 

 
Istota oraz funkcjonalność omawianego modułu polega między 

innymi na tym, że w tym samym kontekście pracy ma się dostęp do 
niezbędnych narzędzi, koniecznych do w pełni fachowego oszaco-
wania opłacalności wybranych (komplementacyjnych) ładunków. 
Taka umiejętność stanowi współcześnie jedno z ważniejszych 
kryteriów decydujących o sukcesie planowania operacji transporto-
wej przez  spedytora oraz optymalizacji transportu przez przedsię-
biorstwa z branży TSL. 

Bez względu na to, czy chodzi o spedycję, przedsiębiorstwo 
transportowe czy usługi kurierskie giełda Timocom dysponuje tylko i 
wyłącznie adresami o sprawdzonej jakości. Można zatem powie-
dzieć, że TC Profile to katalog bez nieaktywnych użytkowników. 

W katalogu spedytorzy znajdują szczegółowe profile jednostek, 
zawierające wszystkie kluczowe informacje, jak również dane kon-
taktowe, przykładowo trasy, park samochodowy, transporty specjal-
ne, możliwości magazynowania itd.( Rys.18)[3] 

Wśród zalet, jakie wynikają z użytkowania modułu TC Profile 
przez klientów wyróżnić można: 

 
Rys.18. Przykładowe okno modułu PC Profile [3] 
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– Jako firma świadcząca usługi spedycyjne lub transportowe 
jednostka ma okazję zaprezentować swoje przedsiębiorstwo, co 
sprawia, że przedsiębiorstwo ma możliwość znalezienia nowych 
atrakcyjnych kontrahentów, 

– Jako firma załadowcza (przemysłowa lub handlowa) jednostka 
uzyskuje precyzyjne rozeznanie na europejskim rynku zarówno 
transportowym jak i logistycznym, a także wyjątkowo szybko 
rozszerza swoją bazę dostawców. 

1.6. TimoCom Messenger 

To nowe narzędzie spedytora, które ma na celu ułatwić użyt-
kownikom szybką i bezkosztową komunikację pomiędzy poszcze-
gólnymi partnerami biznesowymi w całej Europie. To brew pozorom 
znaczna innowacja, ponieważ w przeciwieństwie do Polski w pozo-
stałych krajach Europy czat nie był traktowany dotąd jako kanał 
komunikacji biznesowej. Wdrożenie komunikatora wymaga zatem 
od TimoCom swego rodzaju nauczenia dysponentów w innych 
krajach, że równie sprawnie mogą robić bezpieczne interesy używa-
jąc Messengera TimoCom zamiast tradycyjnego telefonu. W efekcie 
końcowym chodzi o dalsze usprawnienie, przyspieszenie i podnie-
sienie bezpieczeństwa pracy wewnątrz platformy transportowej. 

1.7. TimoCom Secure  

Na tworzenie systemu bezpieczeństwa firma TimoCom zwraca 
szczególną uwagę. Spółka chce, aby użytkownicy i ich spedytorzy 
czuli się pewnie wykorzystując oferowane platformy zleceń.  

Podejmuje wiele skutecznych kroków pomagających zapobiec 
kradzieżom, wyłudzeniom i wszelkiego rodzaju oszustwom. Giełda 
posiada pełen  pakiet zabezpieczeń, nazwanych TimoCom Secure, 
składającego się z kilka filarów: ( Rys.19)[8] 
– Kontrola dostępu – dokładna i szczegółowa weryfikacja każde-

go użytkownika programów, dzięki czemu w TimoCom są tylko 
sprawdzone firmy.   

– TimoCom CashCare – wsparcie prawne dla klientów firmy w 
pozasądowym odzyskiwaniu należności od firm w całej Europie. 

– Bezpieczeństwo informatyczne – dostęp do zaawansowanej 
technologicznie platformy najwyższej klasy, opartej na opro-
gramowaniu IBM i Oracle, która umożliwia szybką i bezpieczną  
pracę.   

– TC Login – możliwość logowania się do systemu wyłącznie 
poprzez osobisty klucz bezpieczeństwa przypisany do konkret-
nego komputera, dzięki czemu unika się próby wyśledzenia ha-
sła i podszywania nieuprawnionych osób.  

– Kontrola bezpieczeństwa – katalog zachowań, dzięki którym 
każdy sam może skutecznie przyczynić się do zwiększenia 
bezpieczeństwa zapobiegając kradzieżom i oszustwom. 

– TimoCom Identify – serwis, dzięki któremu istnieje możliwość 
potwierdzenia tożsamości nowego partnera, co do którego, po 
przeprowadzeniu standardowej kontroli, nadal  występują wąt-
pliwości. 
 

 
Rys19. Sieć bezpieczeństwa TimoCOM – Timo Com Secure [8] 
 

TC Secure - jest to również  tzw. pakiet bezpieczeństwa dla 
klientów, który obejmuje:[2] 
– Usługi windykacyjne, czyli wspieranie klientów w pozasądowym 

egzekwowaniu należności za wykonane usługi poprzez własny 
dział inkaso. 

– Bezpieczeństwo techniczne- konsekwentne inwestowanie w 
najlepsze i przede wszystkim najnowocześniejsze technologie, 
przestrzeganie norm bezpieczeństwa. 

– Szczegółową kontrolę dostępu każdego korzystającego z giełdy 
przed włączeniem dostępu- natomiast dostęp do giełdy otrzy-
mują tylko te firmy, które są na rynku co najmniej od 6 miesięcy. 

– TC Login- jednorazowy, indywidualny klucz bezpieczeństwa, 
który zapobiega możliwości zalogowania się do programu przez 
nieupoważnione osoby. 

– Kontrola bezpieczeństwa, która powstała z inicjatywy TimoCOm 
oraz firmy Schunk, mająca na celu zminimalizować ryzyko kra-
dzieży ładunku. 

1.8. TimoCom Assist 

 Ta aplikacja została stworzona specjalna infolinia dla klientów, 
gdzie spedytorzy drogowi mogą uzyskać odpowiedzi na wszystkie 
pytania dotyczące biznesu transportowego począwszy od informacji 
o produktach firmy TimoCom, poprzez wskazówki odnośnie bezpie-
czeństwa, informacje o trendach rynkowych itd.  

Serwis ma za zadanie pomóc klientom w uzyskaniu odpowiedzi 
na specjalistyczne pytania dotyczące zarówno produktów jak i 
innych istotnych dla biznesu transportowego zagadnień, np. zaka-
zów jazdy obowiązujących w krajach UE. Dodatkowo otrzymać tu 
można przydatne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Giełda 
transportowa TimoCom, określana jako lider wśród giełd, stworzył 
na przykład opcję wprowadzania danych dotyczących ładunku, 
gdzie klienci mogą sprecyzować szczegóły swojego zlecenia. Mają 
oni możliwość tam dokładnie opisać swój ładunek i podać jakiego 
typu pojazdu potrzebują . Natomiast w zestawieniu pojazdów zosta-
ją zaoferowane użytkownikom giełdy wszystkie wolne pojazdy z 
okolicy podanego przez nich kodu pocztowego. Na tej platformie 
oferowane są różnego rodzaju pojazdy: od standardowych plandek, 
aż po cięgniki z silosami Dla ułatwienia oferty są przedstawione w 
postaci list, które umożliwiają ich przeglądanie w skróconej formie, 
ale ze wszystkimi istotnymi informacjami. Gdy klient kliknie na okre-
śloną ofertę, wtedy ujrzy wszystkie należące do niej szczegółowe 
informacje. Poza oczywistą funkcjonalnością giełd transportowych, 
bez wątpienia niezwykle przydatną funkcją Timocom jest intuicyjny 
w obsłudze moduł kalkulacyjny. Opisywany moduł pozwala klientom 
giełdy na uzyskiwanie dodatkowych informacji odnośnie optymaliza-
cji kosztów transportu oraz przebiegu trasy dla każdej oferty prze-
wozowej, jak również dla każdej nakreślonej trasy.[3] 

1.9. Barometr transportowo – ładunkowy 

Barometr transportowy TimoCom to narzędzie obrazujące 
zawsze aktualną relację popytu na usługi transportowe do ich poda-
ży. Pokazuje udział ofert frachtów w stosunku do ofert wolnych 
powierzchni ładunkowych dostępnych na europejskim rynku trans-
portowym.[8] Tym samym pomaga na bieżąco oceniać sytuację, 
planować dyspozycje, ale także ustalać ceny uzasadnione rynkowo. 
Dodatkowo przedsiębiorcy zyskują solidną podstawę w negocja-
cjach, a tym samym są w stanie lepiej radzić sobie z wahaniami 
koniunktury. Mogą też zdecydowanie wydajniej planować swoje 
dyspozycje. Wiedząc na przykład, że z wybranego kraju brakuje w 
danym momencie ładunków powrotnych, mogą od razu w rozmo-
wach ze zleceniodawcą powołać się na ten fakt i zmierzać do usta-
lenia stawki pokrywającej ryzyko dalszych dojazdów itd. 

http://www.timocom.pl/sec/900110/?goPT=tc_secure
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Wyniki przedstawiane w barometrze są reprezentatywne, po-
nieważ jest on opracowywany na podstawie danych wprowadza-
nych do wiodącej w Europie giełdy transportowej TC 
Truck&Cargo®. Każdego dnia na platformie tej ponad 114.000 
dysponentów ogłasza do 500 000 ofert ładunków i wolnych pojaz-
dów. ( Rys 20) [8]. 

 

 
Rys.20. Barometr transportowy TimoCom[8] 

1.10. Inne aplikacje giełdy transportowej 

– Pakiet serwisowy dla usługodawców KEP ( kurier-ekspres-
przesyłka), który umożliwia precyzyjne oddzielenie ofert spe-
cjalnych, dla których najistotniejszy jest termin dostawy. 

– Obszar poszukiwania- można także oglądać oferty ładunków 
lub ciężarówek w odległości max. do 200 kilometrów od wska-
zanego miejsca początkowego lub docelowego (zwłaszcza 
przydatne przy miejscowościach przygranicznych). 

– TC Connect- opcja ta umożliwia użytkownikom wykorzystanie 
interfejsu między własnym oprogramowaniem, a platformą. 
Zgłoszone oferty samochodów ciężarowych i frachtów automa-
tycznie przenosi się z wewnętrznego programu spedycyjnego 
do TC Truck & Cargo. Plusem jest to, że klient oszczędza w ten 
sposób czas i pieniądze, ponieważ wystarczy wprowadzić ofertę 
tylko dla jednego systemu, a jej przesłanie dalej następuje już 
automatycznie.[8] 

– TimoCom to go- specjalny serwis pozwalający na to, gdy klient 
znajdujący się w trasie może za pomocą telefonu komórkowe-
go, zasięgnąć informacji o aktualnych ofertach frachtów i wol-
nych przestrzeni w ciężarówkach. 
 
W przypadku niektórych dostępnych platform, składanie ofert 

na długoterminowe zlecenia transportowe jest bezpłatne, lecz tylko 
dla zarejestrowanych na giełdzie transportowej usługodawców. 
Usługodawcy transportowi zaproszeni przez przedsiębiorstwa oferu-
jące przetarg, najczęściej nie ponoszą kosztów związanych z użyt-
kowaniem platform przy danym przetargu. 
– Serwis Inkaso jako kolejny z elementów sieci bezpieczeństwa 

giełd TimoCom, pomaga w sytuacji, gdy zleceniodawca zalega 
z płatnością. Sporządza on w imieniu wierzyciela zlecenie inka-
sa . 
Korzyścią serwisu jest krótki czas reakcji podczas wyjaśniania 

przypadków Inkaso. W niektórych okolicznościach możliwe jest 
porozumienie się z dłużnikiem, w efekcie czego ureguluje on rachu-
nek. Natomiast w sytuacji gdy wniosek nie przyniesie skutku, wie-
rzyciel może zwrócić się od razu do biura inkaso. 

2. INNOWACJE GIEŁDY TIMOCOM SOFT – UND 
HARDWAR GMBH 

Firma TimoCom regularnie wprowadza na rynek nowe, inno-
wacyjne produkty istotne dla pracy spedytora, dające użytkownikom 
jeszcze większą szansę na sukces i powodzenie w branży. Do 
jednych z nich należy moduł kalkulacyjny tras TC eMap® wzboga-
cony o funkcję trackingu. To jedyne tego typu narzędzie na rynku, 
pozwalające na monitorowanie pojazdów wyposażonych w różne, 
powszechnie stosowane, systemy telematyczne na jednej platformie 
(ponad 170 europejskich systemów zintegrowanych w jednym 
miejscu). Dzięki temu zleceniodawcy mają możliwość śledzenia 
wszystkich pojazdów przewożących ich towary, niezależnie od 
programów, z których korzystają wybrani usługodawcy transportowi. 
Przewoźnicy realizujący zlecenie sami decydują, przez jaki czas 
udostępnią wgląd w pozycje ciężarówki, mając jednocześnie pew-
ność, że wszystkie poufne dane pozostają bezpieczne.  
TC eMap® umożliwia także kalkulowanie i planowanie tras bezpo-
średnio z poziomu oferty transportowej oraz obserwację bieżącej 
sytuacji na europejskich drogach. Wszystko to sprawia, że biznes 
transportowy staje się jeszcze bardziej przejrzysty i wydajny. Spółka 
TimoCom oferuje też największą w Europie internetową giełdę 
powierzchni magazynowych i logistycznych, która umożliwia wyszu-
kiwanie i oferowanie odpowiednich powierzchni z uwzględnieniem 
ich wyposażenia. Dzięki temu innowacyjnemu rozwiązaniu klienci 
TimoCom mogą z jednej strony skutecznie reagować na nieprzewi-
dziane sytuacje awaryjne, z drugiej zaś redukować pustostany 
magazynowe, jak również lepiej wykorzystywać swoje możliwości. 
Ważnym produktem TimoCom dla spedytora drogowego jest rów-
nież bezpłatna aplikacja barometru transportowego, która umożliwia 
korzystanie z wersji mobilnej wszystkich programów dostawcy. 
Dzięki niej klienci platform TimoCom mogą z łatwością, za pomocą 
telefonu lub tabletu, w każdej chwili, pozyskiwać lub oferować zle-
cenia transportowe na giełdzie TC Truck&Cargo®, uczestniczyć w 
przetargach długoterminowych na platformie TC eBid® czy znaleźć 
odpowiednie miejsce dla swoich towarów na giełdzie powierzchni 
magazynowych. Mogą także sprawdzić partnera w katalogu firm 
transportowych lub lokalizować pojazdy poprzez platformę trackin-
gową TC eMap®. Dodatkowo aplikacja barometru transportowego 
pozwala na szybki dostęp do informacji dotyczących aktualnej 
sytuacji na europejskim rynku transportowym. Barometr wskazuje 
bowiem stosunek popytu do podaży na europejskim rynku transpor-
towym, dając swoim klientom konkretne narzędzie do negocjacji z 
potencjalnymi partnerami.[7] 

3. INNOWACJE GIEŁDY TIMOCOM SOFT – UND 
HARDWARE  GMBH 

Firma TimoCom regularnie wprowadza na rynek nowe, inno-
wacyjne produkty istotne dla pracy spedytora, dające użytkownikom 
jeszcze większą szansę na sukces i powodzenie w branży. Do 
jednych z nich należy moduł kalkulacyjny tras TC eMap® wzboga-
cony o funkcję trackingu. To jedyne tego typu narzędzie na rynku, 
pozwalające na monitorowanie pojazdów wyposażonych w różne, 
powszechnie stosowane, systemy telematyczne na jednej platformie 
(ponad 170 europejskich systemów zintegrowanych w jednym 
miejscu). Dzięki temu zleceniodawcy mają możliwość śledzenia 
wszystkich pojazdów przewożących ich towary, niezależnie od 
programów, z których korzystają wybrani usługodawcy transportowi. 
Przewoźnicy realizujący zlecenie sami decydują, przez jaki czas 
udostępnią wgląd w pozycje ciężarówki, mając jednocześnie pew-
ność, że wszystkie poufne dane pozostają bezpieczne. TC eMap® 
umożliwia także kalkulowanie i planowanie tras bezpośrednio z 
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poziomu oferty transportowej oraz obserwację bieżącej sytuacji na 
europejskich drogach. Wszystko to sprawia, że biznes transportowy 
staje się jeszcze bardziej przejrzysty i wydajny. Spółka TimoCom 
oferuje też największą w Europie internetową giełdę powierzchni 
magazynowych i logistycznych, która umożliwia wyszukiwanie i 
oferowanie odpowiednich powierzchni z uwzględnieniem ich wypo-
sażenia. Dzięki temu innowacyjnemu rozwiązaniu klienci TimoCom 
mogą z jednej strony skutecznie reagować na nieprzewidziane 
sytuacje awaryjne, z drugiej zaś redukować pustostany magazyno-
we, jak również lepiej wykorzystywać swoje możliwości. Ważnym 
produktem TimoCom dla spedytora drogowego jest również bez-
płatna aplikacja barometru transportowego, która umożliwia korzy-
stanie z wersji mobilnej wszystkich programów dostawcy. Dzięki niej 
klienci platform TimoCom mogą z łatwością, za pomocą telefonu lub 
tabletu, w każdej chwili, pozyskiwać lub oferować zlecenia transpor-
towe na giełdzie TC Truck&Cargo®, uczestniczyć w przetargach 
długoterminowych na platformie TC eBid® czy znaleźć odpowiednie 
miejsce dla swoich towarów na giełdzie powierzchni magazyno-
wych. Mogą także sprawdzić partnera w katalogu firm transporto-
wych lub lokalizować pojazdy poprzez platformę trackingową TC 
eMap®. Dodatkowo aplikacja barometru transportowego pozwala 
na szybki dostęp do informacji dotyczących aktualnej sytuacji na 
europejskim rynku transportowym. Barometr wskazuje bowiem 
stosunek popytu do podaży na europejskim rynku transportowym, 
dając swoim klientom konkretne narzędzie do negocjacji z poten-
cjalnymi partnerami.[8] 

4. KORZYŚCI W ZARZĄDZANIU FLOTĄ 
TRANSPORTOWĄ ZE STOSOWANIA GIEŁD 
TRANSPORTOWYCH 

Rozwój usług spedycyjnych, które zostały wymuszone zmia-
nami politycznymi i gospodarczymi w Polsce stworzyły warunki dla 
rozwoju rynku ich usług– praktycznie od podstaw. Aktualnie na 
naszym rynku działają wszyscy najwięksi „gracze globalni”, ale nie 
jest łatwo jednoznacznie określić ile firm spedycyjnych jest aktyw-
nych na polskim rynku. Z tych względów giełdy transportowe posia-
dają wiele korzyści m.in.: [4,5,8] 
– można uniknąć pustych przebiegów,  
– ułatwiają lepszą orientację na rynku, 
– użytkownicy mają możliwość znalezienia wielu nowych poten-

cjalnych partnerów biznesowych zarówno na płaszczyźnie kra-
jowej jak i międzynarodowej, 

– wcześniej spedytorzy mozolnie wyszukiwali swoich partnerów 
biznesowych za pomocą książek telefonicznych, dziś używają 
prostego w użyciu oprogramowania, w którym zgromadzone są 
oferty frachtów i wolnych przestrzenie ładunkowych w przejrzys-
tych listach, 

– możliwe jest szybkie znajdowanie ofert za pomocą zwężonych 
kryteriów, a realizacja zlecenia staje się prostsza, 

–  poprzez korzystanie z giełd transportowych można jeszcze 
bardziej zredukować puste przejazdy, a co dalej za tym idzie 
także koszty za paliwo i emisję CO2, 

–  dla firm transportowych ważna jest również realizacja ładunków 
częściowych;  dzięki giełdom automatyczne łączenie i scalanie 
oferowanych ładunków częściowych w ładunki całościowe, 

– możliwość wzajemnego, kompleksowego wystawiania ocen po 
wykonaniu określonej usługi (możliwość dawania komentarzy), 

– dla firm produkujących korzyści są następujące: możliwość 
natychmiastowego reagowania na aktualną sytuację na rynku i 
poszukiwanie samodzielnie określonego środka transportu i re-
zygnacja z własnego działu transportu, co daje redukcję kosz-
tów. 

Jeżeli weźmie się pod uwagę wady giełd transportowych to nie 
są tak oczywiste jak zalety. Owszem weryfikacja dokonywana przez 
operatora oferuje wysoki stopień bezpieczeństwa, ale zawsze istnie-
je ryzyko szczątkowe, zwłaszcza że bezpieczeństwo w biznesie 
transportowym nie w każdej z giełd stanowi priorytet. 

PODSUMOWANIE 

Poprzez rozwój sieci informatycznych powstały nowe formy 
prowadzenia działalności gospodarczej oparte na wykorzystaniu 
Internetu. Przedsiębiorcy, którzy zajmują się transportem i logistyką, 
zauważyli zalety i szanse, jakie daje handel elektroniczny, stano-
wiąc pod tym względem jedną z najlepiej rozwiniętych branż. Już w 
latach 70 XX. Wieku podjęto pierwsze kroki do stworzenia giełd 
transportowych, które łączyłyby przedsiębiorstwa dysponujące 
ładunkami i wolnymi przestrzeniami ładunkowymi. Jednak w tam-
tych czasach istniały różnego rodzaju bariery, które uniemożliwiały 
rozwój tej działalności. W dzisiejszych czasach przy bardzo wyso-
kim stopniu zaawansowania i możliwości Internetu oraz dużym 
zainteresowaniu klientów giełdy transportowe stanowią istotny 
element działalności firm transportowych i produkcyjnych. Teraz nie 
są one tylko miejscem spotkań przedsiębiorstw oferujących wolne 
przestrzenie ładunkowe i frachty, ale także stanowią całą gamę 
opcji ułatwiających współpracę tych firm. Giełdy transportowe są 
cały czas udoskonalane i dostosowywane do potrzeb każdego 
spedytora i klienta. 
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Together with the development of information technology 

and its business applications clearly has changed the way of 

doing business. Decreased amount of documentation and 

improved quality of communication both in business and in 

private life, which has resulted in the emergence of a new 

kind of business, which is an electronic business, also called 

an abbreviation for e-business. This article describes the 

principles of E-business as a kind of growing a business, 

which in scope and existence is the Internet. A factor that 

favors the formation of such transport companies is very 

rapid development of information technology, including In-

ternet network, with the result that such entities have become 

an important part of the economy. This causes a very clear 

impact on creating a modern transport technologies and 

integrated transport systems. The market for electronic sup-

ports and automates the activities of the transport 

undertaking through the use of information systems-

telecommunications planning min. transport operations, 

finding jobs, and monitoring. 
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