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MODERNÁ 
AUTOMOTIVE VÝROBA 
• Viac ako 16 miliónov áut vyprodukovaných 

v Európe v roku 2013. 

• Transformácia ton železa, farieb a súčiastok na 

auto trvá menej ako 20 hodín. 

• Viac ako 1,5 km výrobných liniek montujúcich 

niekoľko modelov áut súčasne. 

• Viac ako 3 000 rozdielnych dielov je monto-

vaných do karosérie špecialistami a robotmi. 

• Súčiastky musia byť doručené v správny čas a na 

správne miesto, aby mohol byť garantovaný 

odchod nového auta z výrobnej linky  

každé 2 minúty. 
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OMEŠKANIA STOJA ČAS AJ PENIAZE 
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Správne súčiastky v správnom množstve a  

v správnych intervaloch musia doraziť  

„just in time” do tých správnych miest. 

 

Omeškané zásielky môžu zastaviť  

celú výrobnú linku. 

Zastavenie linky stojí tisíce eur za každú 

sekundu a spôsobuje nedodržanie sľubov 

daných zákazníkom. 

Výrobcovia sú denne zásobovaní stovkami 

lokálnych a zahraničných dodávateľov. 

 



VÝHODY SPOLUPRÁCE S TNT 
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VIEME VÁM POMÔCŤ: 

ZNÍŽIŤ NÁKLADY NA 

SKLADOVANIE  

2-4 % 
až o 

vďaka rýchlejšiemu 

a spoľahlivejšiemu 

doručeniu 

ZNÍŽIŤ RIZIKO  

ZASTAVENIA LINKY 

60 % 
až do 

kvôli problémom 

spôsobeným prepravou 

 

ZVÝŠIŤ PRODUKTIVITU 

PLÁNOVANIA 

3-6 % 

zlepšením prijímania, 

manažovania a triedenia  

výrobných materiálov 

ZNÍŽIŤ ADMINISTR. 

NÁKLADY  

spôsobené využívaním 

viacerých prepravcov 

na kritické zásielky 

50 % 

až do až o 



PODPORA 
ŠPECIALIZOVANÝCH 
TÍMOV  
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6 x viac špecializovaných tímov, než má 

najbližšia konkurencia, s lepšími lokálnymi 

plánovacími možnosťami = o 2 – 5 % lepší 

výkon. 

Váš status „prioritný zákazník“ a možnosť 

využívať špecializované tímy sa určuje na 

základe vášho biznis profilu a nie vašich 

výdavkov. 

Špecializované CS tímy splnomocnené 

realizovať náhradu služby. 

6x 

Špecializované centrá situované v  

24 krajinách zabezpečujú monitoring 

zásielok 24/7. 



ODBORNOSŤ A 
BOHATÉ SKÚSENOSTI  
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V porovnaní s iným integrátorom ponúkame 

najširšie portfólio služieb cez jediný kontakt. 

Ponúkame 25 rokov skúseností  

v automobilovom, priemyselnom a hi-tech 

sektore. 

Možnosť zmeniť službu počas procesu 

prepravy v prípade naliehavých zásielok. 
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• Vyplnenie objednávky 

na vyzdvihnutie, 

• Určenie, či ide o 

„line stoper”. 

• zadanie údajov, 

• výber najlepšej služby, 

• kontrola kompletnosti, 

• kontrola množstva, 

• zaslanie notifikácie, 

• aktivácia náhrady 

služby. 

OBJEDNÁVKA 

ZÁKAZNÍKA 

SPRACOVANIE 

OBJEDNÁVKY 

• vyzdvihnutie zásielky, 

• doručenie zásielky 

TNT sieťou vrátane: 

- colného odbavenia, 

- nebezpečného 

tovaru alebo 

špeciálnych služieb, 

• potvrdenie o doručení. 

 

• nastavenie fakturácie: 

- frekvencia, 

- papierová alebo 

elektronická, 

- (ne)konsolidovaná. 

VYZDVIHNUTIE A 

DORUČENIE 
FAKTÚRACIA 

ŠPECIÁLIZOVANÝ TÍM 

AKO PRACUJE ŠPECIALIZOVANÝ TNT TÍM 


