
 

 
 

Transiro uppdaterar sin planeringsmodul 
 
Transiro har tidigare i veckan lanserat en ny version utav sin planeringsmodul. 
Planeringsmodulen används utav Transiros kunder för att planera sina fordons och förares 
aktiviteter. Det är en central produkt som många av Transiros kunder behöver för att kunna 
bedriva sin verksamhet på bästa möjliga sätt. 
 
Planeringsmodulen är en produkt som används av flera segment och det är en central produkt i 
nästan alla Transiros kunders verksamheter. Därför försöker vi ständigt förbättra och 
effektivisera sådana centrala produkter så ofta som möjligt. 
 
“Vi gör allt vi kan för att alltid kunna erbjuda de bästa produkterna för transportbranschen. Vi 
försöker lyssna så mycket som möjligt på vad våra kunder efterfrågar. Som en följd till detta har 
vi i veckan kunnat lansera en ny version av vår planeringsmodul med nya funktioner som har 
efterfrågats av våra kunder”, säger Transiros VD Tobias Beckman. 

I den nya version kan man bland annat via inställningar låsa eller låsa upp trafikledarnas olika 
möjligheter att planera körningarna. T.ex möjlligheten att planera flera körningar vid samma 
tidpunkt på ett och samma fordon samt möjligheten att direkt i planeringsmodulen enkelt kunna 
ändra körningars avgångstider. 
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Kontakt 
 
För mer information, vänligen kontakta:  
 
VD Transiro - Tobias Beckman  
Telefon: 08 684 284 01 
E-post: tobias.beckman@transiro.com   
 
 
Styrelseordförande Transiro - Thomas Edselius 
Tel: 0730-911 211  
E-post: ir@transiro.com  
 
 
Om Transiro 
 
Transiro skapar smarta och branschanpassade produkter för orderhantering av transporter.  
 
Genom att utveckla och förbättra alla delar av orderhanteringen sparar Transiros kunder tid, 
resurser och miljö.  
 
Med den senaste funktionaliteten alltid tillgänglig och en dynamiska anpassad prismodell kan 
transportföretag, oavsett storlek, utnyttja kraften i Transiros produkter från dag ett och skala 
sina kostnader i takt med sin egen tillväxt av fordon.  
 
Med teknik i framkant och ständig innovation levererar Transiro morgondagens lösningar – 
idag. 
 
Mer information om bolaget finns på www.transiro.com 
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