НАШИТЕ УСЛУГИ ЗА
ПРОИЗВОДСТВОТО

МОДЕРНО ИНДУСТРИАЛНО ПРОИЗВОДСТВО
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ПРЕДЕФИНИРАНЕ НА СМИСЪЛА

НА ‘СЛОЖНОСТТА’
• Дейността на производствените предприятия в
индустриалния сектор е дирижирана, така че да
отговаря на производствените ритми на техните
крайни потребители и да предоставя обслужване на
обещаното ниво
• Тяхната вътрешна верига за доставки трябва да
реагира бързо на променящите се спецификации на
продукта и нестабилността в търсенето на клиентите

• Това може да включва до 800,000 единици на склад,
които се изисква да бъдат поддържани за да се
отговори на производствените спецификации на
клиентите, предоставяни от 6000 доставчици
• Оперативните маржове в промишлеността са тънки
като бръснач. Ефективността е всичко.
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ЗАКЪСНЕНИЯТА СТРУВАТ ВРЕМЕ И ПАРИ

Производителите се обслужват ежедневно
от стотици доставчици, намиращи се в
страната и чужбина

Забавени пратки могат да спрат
цялата производствена линия

Правилните части, в правилните количества
и правилната последователност трябва да
пристигнат точно навреме на правилното
място

Спиранията на производствената линия
струват хиляди евро на секунда и
нарушаване на обещания към клиента

4

КАКВО МОЖЕМ ДА НАПРАВИМ ЗА ВАС?
НИЕ МОЖЕМ ДА ВИ ПОМОГНЕМ!
ДА НАМАЛИТЕ
РАЗХОДИТЕ ОТ
НАЛИЧНОСТИ

ДА НАМАЛИТЕ
ВЕРОЯТНОСТТА ОТ
СПИРАНИЯ НА ЛИНИЯТА

ДА УВЕЛИЧИТЕ
ПЛАНИРАНАТА
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

ДА НАМАЛИТЕ
АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
РАЗХОДИ

чрез по-бърза и
надеждна доставка

поради проблеми, свързани с
транспортирането

чрез подобряване на доставките за работа с многобройни превозвачи
в завода, последователността и
за спешни пратки
функции по управление на
материали

с

с до

с

с до

2-4%

60%

3-6%

50%

ДОСТАВКА ЧРЕЗ НАЙ-ОБШИРНАТА И
НАЙ-БЪРЗА СУХОПЪТНА МРЕЖА В ЕВРОПА
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Свързва 44 европейски
страни дневно

С 92% по-бърза или
равна на конкуренцията

Оптимизирана за колети
и палети до 1000 кг

Доставя до 20% повече
дестинации в Европа в
рамките на 48 часа*

Ежедневно вземане и
доставки в определен ден

Предлага повече
възможностти за първата
и последната отсечка при
доставка

*за сходна услуга

С ПОДКРЕПАТА НА НАЙ-ДОБРИТЕ В
ИНДУСТРИЯТА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЗВЕНА ЗА
ОБСЛУЖВАНЕ
6x
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6 пъти повече обслужващи бюра от найблизкия конкурент чрез по-добри възможности
за локално планиране, водещи до 2-5%
повишение в качеството на изпълнение

Компетентни и оторизирани служители за
обслужване на клиенти, упълномощени за
възстановяване на разходи в случай на срив в
транспортната услуга
Експертни центрове, разположени в 24 държави,
предоставят услуги за мониторинг 27/7 (където е
налично)

Вашият приоритетен клиентски статус и
възможността за консултация с нашите
специализирани бюра се определят от Вашия
бизнес профил, а не от направените до
момента разходи за транспорт.
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И ПОДДЪРЖАНИ ОТ НАШИЯ ВОДЕЩ ПАЗАРЕН
ОПИТ
Ние предлагаме 25 години опит в
обслужването на автомобилния,
индустриалния и високо-технологичния
сектор
Предлагаме най-широкия спектър от
експресни транспортни услуги (само с
един контакт) в сравнение с всеки друг
интегратор
Предлагаме ускоряване на транзитното
време на избраната услуга, когато се
изисква по-голяма спешност при доставката

НАЙ-ДОБРАТА УСЛУГА, ЗА ДА ЗАПАЗИМ
ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ВИ ЛИНИИ РАБОТЕЩИ
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ПОМОЩЕН ЦЕНТЪР

ЗАЯВКА ОТ КЛИЕНТА
• Попълване на
формата за взимане
от куриер
• Отбелязване ако
продукта е спиращ
поточната линия

ВЪВЕЖДАНЕ НА
ЗАЯВКАТА
• Въвеждане на данните
• Избор на най-добрата
услуга за доставка
• Проверка на номерата
на частите
• Проверка на
количествата
• Изпращане проактивни
уведомления
• Активиране на услуга за
възстановяване

ВЗИМАНЕ И
ДОСТАВКА
• Вземане на пратката
• Доставка на пратката
по мрежата с
включено:
- митническо
освобождаване
- опасни товари или
Специални услуги
• Предоставяне на
доказателство за
доставка

ФАКТУРАНЕ
• Предоставя
следните
възможности за
фактуриране
- честота
- хартиена или
електронна
- (не)консолидирана

БЛАГОДАРИМ ВИ!

