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GLYKON S.R.L. 
B-dul Tomis 334, bloc ST5, 900514 Constan�a, România           Capital social 5000 lei 
telefon: 0241 515100, fax: 0241 697769                  Cod unic de înregistrare RO1895230 

Firmele AlgoPlan Technologies, din Danemarca și Glykon, din România, vă prezintă sistemul de 
gestionare și control al traseelor autovehiculelor, „AlgoPlanner”: 
 

Descrierea Sistemului AlgoPlanner 
 

Introducere 
 
AlgoPlanner: Soluția care vă va economisi bani 
- instantaneu și documentat! 
 
AlgoPlanner vă oferă: 
 

1.         Planificare inteligentă 
2.         Mișcări inteligente 
3.         Creșterea gradului de utilizare a resurselor dumneavoastră 
4.         Îndeplinirea acelorași sarcini, cu mai puțini kilometri 
5.         O privire, de ansamblu, în timp real, inclusiv calcularea, constantă, în mod automat, a urmărilor unor 
decizii 
6.         Calcule precise ale prețurilor și ale costurilor: per client, per șofer, per zi etc. 
7.         Optimizarea traseelor, inclusiv prin urmărirea încadrării, în ferestrele de timp, pentru fiecare traseu 
8.         Produs standard 
9.         Fără investiții inițiale 
10.       Numai plăți lunare (max. 20% din economiile realizate, conform unor studii, efectuate în Danemarca) 
 
AlgoPlanner – Prima aplicație standardizată, din lume, de Planificare Dinamică a Traseelor („Dynamic 
Route Planner”) și mult mai mult: – o mai bună privire, de ansamblu – calcule matematice mai bune! 

 
Diagrama sistemului 
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Despre Glykon: 
 
Fondată la 23 martie 1990, Glykon este una dintre primele firme private, 
implicate în tehnologia informației, din România. 
Din 1992 Glykon a devenit IBM Business Partner, la început pentru PC-uri și 
servere, apoi, din 1996, Warranty service provider și, din 1997,  pentru POS-

uri („Retail Store Solutions”).  În prezent oferă soluții retail, la nivelul întregii țări, prin intermediul 
unei rețele proprii de parteneri de vânzări și service. Soluțiile Glykon acoperă domeniile majore 
ale comerțului modern: super și hipermerketuri, fast-food-uri, magazine de specialitate, 
echipamente pentru stații de distribuție a carburanților. Cu o experiență de peste 18 ani în 
furnizarea de soluții complexe IT și de peste 11 ani în domeniul soluțiilor pentru retailul modern, 
Glykon este partenerul ideal pentru oferirea tehnologiilor de ultimă oră, performante și fiabile. 
 
Câteva referințe: 

- am instalat primele sisteme informatice moderne în stațiile Petrom - Competrol București 
și LukOil, din România; 

- am livrat sisteme de control a echipamentelor pentru stații de distribuție carburanți ale 
Petrom, LukOil, RomPetrol, RAFO; 

- suntem furnizorul soluției informatice, pentru vânzări, în rețeua de hipermaketuri Succes; 
- suntem furnizorul soluției informatice, pentru vânzări, în rețele de magazine precum 

Steilmann, Accessorize, Nine West ș.a., din România. 
 
 
Despre AlgoPlan Technologies: 
AlgoPlan Technologies ApS este o companie daneză, 
care, din aprilie 2011, a dezvoltat ceea ce, credem, 
este prima aplicație standardizată, din lume, de 
Planificare Dinamică a Traseelor („Dynamic Route 
Planner”), bazată pe noi și revoluționari algoritmi de 
calcul. AlgoPlanner nu numai că vă va permite să 
realizați transportul și distribuția cu un număr 
seminifcativ mai mic, de kilometri, dar AlgoPlanner vă va oferi o unică vizionare, în timp real 
(Live View) a tuturor activităților dvs. și vă va oferi informații, mai bune și mai precise, despre 
activitățile dvs., de zi cu zi! De exemplu, AlgoPlanner vă va oferi un calcul precis, al costurilor, 
pe client,  zi de zi. 
 
AlgoPlanner este o soluție Cloudware (SaaS – „Software as a Service”), cu costuri extrem de 
mici, de implementare. Vă vom asista, cu integrarea de date, către și de la soluția de gestionare 
a comenzilor, iar partenerii noștri vă vor acorda asistență în setarea parametrilor, pentru 
afacerea dvs. În condiții normale, veți putea rula aplicația în mai puțin de o lună. Economiile și 
alte beneficii se vor vedea imediat. Nu trebuie să vă întrebați de timpul de amortizare: este zero, 
economisiți, din prima zi, de 5-10 ori mai mult decât plătiții! 
  
AlgoPlanner este în curs de implementare la cel mai mare transportator și distribuitor, din 
Denemarca. 
 
                                                 
i Conform unor studii realizate în Danemarca 


