Helm CONNECT

Jobs

Aumente sua lucratividade através de
melhor despacho, melhor utilização e
faturamento simplificado.
• Melhore a utilização dos seus ativos. Planeje e agende facilmente
sua frota com base nos compromissos com os clientes e
disponibilidade de recursos.
• Comunique-se perfeitamente com seus ativos.
Comunique imediatamente as informações dos trabalhos aos seus
ativos sem ter que pegar no telefone. Veja as atividades de trabalho de
seus ativos em tempo real.
• Gere faturas em segundos. Tenha acesso instantâneo às informações
que você precisa, incluindo detalhes do contrato e atualizações do
trabalho de seus capitães, assim você pode obter faturas mais
rapidamente.
• Elimine erros de faturamento e oportunidades de faturamento
perdidas. Nosso mecanismo de faturamento flexível calcula
automaticamente taxas, sobretaxas, cobranças adicionais, comissões e
descontos para você e seus clientes.
• Gerencie descontos de clientes. Retome contratos de clientes antes
que expirem e esteja provido com melhores dados antes de negociar
descontos de taxa.
• Obtenha melhores informações sobre seus concorrentes. Permita
que os gerentes visualizem dados de vários portos ou regiões, rastreie
trabalhos dos concorrentes e faça análise de concorrentes.

“Nós mudamos para o Helm
porque é o software de operações
de embarcação mais fácil de usar
que eu já vi e acho que temos
demonstrado ou usado em
combinação todos eles. Nós
também escolhemos Helm
porque eles parecem ter o melhor
suporte.”

- John Stewart
Vice Presidente, Magnolia Fleet

Helm CONNECT

JOBS

Do pedido até a fatura, o Helm CONNECT Jobs garante que
sua empresa de reboque portuário está sendo utilizada
em todo o seu potencial.
A maneira mais fácil de fazer seu bandalho de bordo, ter visibilidade dos dados de bordo
e compartilhar informações entre o barco e o escritório de forma imediata.
• Registre as atividades da embarcação de forma rápida e fácil com poucos cliques
• Rastreie a tripulação a bordo, os próximos trabalhos a serem realizados e as atividades em
andamento, tudo em tempo real
• Imprima e exporte rapidamente os registros para afretadores e outras partes interessadas a
qualquer momento e em seus formatos personalizados

Planeje, programe e despache seus trabalhos, acompanhe e analise o trabalho
realizado pelos ativos em tempo real.
• Esteja em constante comunicação com seus ativos enquanto eles estão no
trabalho
• Gerencie seus pedidos e ativos em uma barra de tempo ou em uma
grade dirigida por dados
• Converta automaticamente os tempos estimados em tempos reais, uma
vez que os tempos de pedidos exigidos são registrados por sua equipe
• Use modelos para agilizar suas tarefas mais comumente realizadas
• Use layouts de grade flexíveis e campos personalizados poderosos para
registrar e ver apenas as informações relevantes para sua organização

Obtenha todas as receitas possíveis usando nosso poderoso
mecanismo de faturamento automatizado.
• Use nosso poderoso mecanismo de faturamento e tarifas
flexíveis e entrada de contrato para eliminar perda de
receitas de taxas esquecidas
• Crie estilos personalizados de fatura e crédito
• Separe as tarefas ao longo da sequência do faturamento,
definindo funções específicas com permissão para
aprovar o faturamento, criar faturas, emitir reversões, etc.
• Use o Helm CONNECT API para integrar com sistemas AR
externos

Algumas empresas que usam o software Helm CONNECT:

Para ver como Helm CONNECT Jobs pode ajudar seu
negócio visite helmoperations.com/book-a-demo/
1748

