SITE-UL LUNII

www.euload.com
Trãind într-o erã în care se pare
cã aproape nimic nu se poate face
fãrã internet, nici firmele de transport nu aveau cum sã nu se înscrie în tendinþa pe care a trasat-o
piaþa. Astfel, pentru cãrãuºi, a
fost creat site-ul www.euload.com,
care le înlesneºte munca ºi îi ajutã sã-ºi gãseascã parteneri pe
mãsurã.
Site-ul ales de noi ca „site-ul lunii“ este de fapt o bursã europeanã
de transport. Cei care cautã transportatori îºi pot alege din baza de
date a www.euload.com firma care
le oferã condiþiile cele mai bune
de transport, dar la fel de bine ºi
transportatorii pot contacta potenþiali clienþi, propunându-le oferte de colaborare. Administratorii
Euload susþin cã pun la dispoziþia
utilizatorilor cea mai performantã
bursã de transport din Europa,
oferind în plus un serviciu clienþi
extins, disponibil de luni pânã
vineri între orele 6:00 ºi 22:00,
iar sâmbãta între 7:00 ºi 15:00.
Bursa, care se vrea a fi o platformã de întâlnire performantã între
operatorii ºi beneficiarii de transport, este un serviciu nou, care
funcþioneazã începând de la 1 iunie 2006. Site-ul atrage atenþia
prin promovarea susþinutã, prin
performanþã, prin noutãþi (spre exemplu:
raportul de credit despre bonitatea firmelor),
hãrþi (cãutãri adrese ºi calcul distanþe),
precum ºi prin licitaþiile online. Site-ul este
disponibil în cinci limbi - românã, germa-
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nã, englezã, italianã ºi maghiarã - selecþia
limbii fiind uºor de fãcut, prin intermediul
unui singur click. Pentru a naviga pe site ºi
pentru a putea beneficia de toate funcþiile

disponibile este, însã, nevoie de înregistrare.
Aceasta se face repede ºi uºor, butonul de
înregistrare fiind mare ºi plasat în centrul
paginii principale, solicitându-se datele personale ale utilizatorului ºi ale firmei pentru
a putea finaliza înregistrarea. Primele trei
luni de acces pe site sunt gratuite (ºase luni
pentru cititorii reviste Cargo & Bus), iar
dupã ce aceastã perioadã expirã, costul
abonamentelor este de 10 euro pentru 3
luni, 16 euro pentru 6 luni ºi de 24 de euro
pentru 12 luni. Odatã ce a fost fãcutã înregistrarea, utilizatorul poate beneficia de
toate serviciile oferite, precum cãutãri în
timp real dupã criterii multiple, raporturi
de credit ce oferã informaþii despre bonitatea ºi performanþele firmelor, informaþii
ce se bazeazã pe datele companiei cu privire
la vechimea acesteia, la mãrime, precum ºi
pe rapoartele primite referitoare la compania

SITE-UL LUNII
respectivã. Site-ul mai oferã ºi configurarea
companiilor preferate, licitaþii online, hãrþi
online, postãri de mãrfuri ºi camioane prin
e-mail, fax sau telefon.
Uºor de utilizat
Pe partea din stânga
este plasatã coloana cu
meniurile principale. Primul este cel intitulat
TRANSPORTATORI, având

ca submeniuri: Am Camion
Liber, unde transportatorii îºi
pot înscrie maºinile pentru ca
potenþialii clienþi sã ºtie de ce flota dispune
firma respectivã, ce tonaj au vehiculele, locaþiile de încãrcare ºi descãrcare, precum ºi
multe alte informaþii importante; CAUT MARFÃ - pt. camionul meu, unde în urma caracteristicilor camionului se poate selecta
marfa ce poate fi transportatã; al treilea submeniu este LICITAÞIE, care permite controlul
ofertelor fãcute sau primite privind maºinile
puse la dispoziþie de cãtre utilizator; ultimul
submeniu este Raport. Spedition, unde se
poate completa un raport cu privire la
activitatea unei firme. Acest raport poate fi
pozitiv sau negativ ºi poate cuprinde o scurtã descriere a motivelor pentru care firma a
fost raportatã de cãtre transportatori.
Cel de-al doilea meniu principal, CASE
DE EXPEDIÞIE, este de asemenea împãrþit
în patru segmente. Primul submeniu este
intitulat Am Marfã Disponibilã ºi permite

completarea unui formular privind caracteristicile mãrfii ce se doreºte a fi transportatã, astfel încât sã poatã fi identificat
vehiculul potrivit.
Mai jos întâlnim CAUT CAMION - pt. marfa mea, unde în funcþie de criteriile de cãutare selectate de cãtre utilizator se pot gãsi
vehiculele ce îndeplinesc cerinþele casei
de expediþie pentru a transporta marfa în
condiþii optime. Ultimele douã submeniuri
Licitaþie ºi Raport.Transportator îndeplinesc
aceleaºi funcþii precum cele descrise la
meniul TRANSPORTATORI.
Mai jos regãsim secþiunea CONTUL MEU
unde utilizatorul îºi poate modifica datele
firmei, informaþiile ce þin de user sau îºi poate administra mesajele.
Ca meniuri secundare, tot pe coloana
din partea stângã a paginii, care este un mic
panou de control al site-ului, regãsim Lista
Membri, ce are rolul unei baze de date foarte
bine structuratã, Hãrþi ºi Direcþii, meniu cu
ajutorul cãruia se poate calcula ruta ºi distanþa între marile oraºe din Europa.
În aceeaºi zonã se regãseºte Forumul
site-ului, unde utilizatorii pot purta discuþii
pe diferite teme, dintre cele mai variate.
Tot pe aceastã coloanã mai regãsim Starea

Vremii, unde sunt furnizate informaþii referitoare la vremea din România sau din Europa, ºi Linkuri Utile, de unde se pot accesa
diferite site-uri de interes pentru lumea
transporturilor, precum cele ale ARR, RAR
sau Ministerul Transporturilor.
La ultima secþiune, AJUTOR, se pot afla
rãspunsuri la diferite întrebãri ce þin de utilizarea site-ului sau se pot raporta erori ce
sunt sesizate în timpul navigãrii. Butoanele
cu meniurile principale sunt plasate ºi în partea de centru-sus a paginii ºi, la plasarea
cursorului pe numele meniului, acesta din urmã se desfãºoarã pe verticalã, prezentând
submeniurile. Din colþul din dreapta sus, se
face logarea pe site, foarte uºor ºi extrem de
la îndemânã. Site-ul a fost gândit ca fiind un
instrument rapid, sigur ºi performant cu
utilizare zilnicã, menit sã satisfacã cerinþele
fiecãrui utilizator, iar echipa care a dezvoltat
aplicaþia pe internet este formatã atât din
profesioniºti în transport cât ºi din specialiºti
în dezvoltarea de aplicaþii pe internet. Ei
îmbinã astfel experienþa în transportul rutier
internaþional de marfã cu cea din domeniul
marketingului ºi a aplicaþiilor web.
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