ДОКАЗАН ОПИТ В

ОТЛИЧНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

ЗАГЛАВИЕ НА ДОКУМЕНТА (03 July 2015)

TNT ПРЕДСТАВЯНЕ
ХАЙ-ТЕХ ПРОИЗВОДИТЕЛ
Водещ глобален доставчик на услуги за
производство на електроника
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ЕФЕКТИВНАТА ВХОДЯЩА ЛОГИСТИКА Е ОТ
РЕШАВАЩО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА
ПРОИЗВОДСТВЕНИ СРОКОВЕ
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА

НЕНАДМИНАТО ОБСЛУЖВАНЕ
НА TNT ЗАДВИЖВА
ПРОИЗВОДСТВОТО
…

Голямо разнообразие
от производствени
компоненти с различни
профили на доставка

Плътни производствени
срокове и чести
промени в
спецификациите на
крайния продукт поради
голямото разнообразие
от клиенти

Крайните клиенти
оказват голям натиск
върху производствените
разходи, но се нуждаят
от високо ниво на
обслужване

Доставка на следващ
ден или доставка в
определен ден на
производствени
компоненти в Европа
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TNT ДАВА ЗНАЧИТЕЛНИ ПОЛЗИ
НА НАШИТЕ КЛИЕНТИ
НАМАЛЯВАНЕ НА НИВАТА НА
ЗАПАСИТЕ чрез съкращаване на
толеранса от време с
1 ДЕН средно

ПРОАКТИВНО
ПРОСЛЕДЯВАНЕ
и планиране на
отклоненията

ЕДНА ТОЧКА ЗА КОНТАКТ
за всички планирани
и спешни пратки
С ИСТИНСКА СТРАСТ КЪМ ПРОИЗВОДСТВОТО (03 July 2015)

ИКОНОМИИ чрез намаляване на
риска от спирания на линията,
спестявайки на компанията
€ 40,000 НА ЧАС

ВИДИМОСТ ПО
ВРЕМЕ НА
ТРАНСПОРТИРАНЕ
за всички части

ПРОЗРАЧНОСТ НА
РАЗХОДИТЕ
Подобрена
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С ЦЯЛОСТНО РЕШЕНИЕ ЗА ДОСТАВКА
1

2

3

4

TNT взима пратките в
същия ден при заявка
преди 13:00ч. от над
150 доставчика

В зависимост от
спешността и профила
на теглото на пратката,
тя се доставя чрез
въздушната или
сухопътната мрежа

Пратките се доставят
до местата за
производство преди
11:30 чрез мрежа за
стандартна доставка
или за ранни сутрешни
доставки със специален
микробус

Специален екип за
обслужване на
клиенти следи
доставката и
проактивно активира
плана за отклонения,
ако се налага
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ЗАДВИЖВАНИ ОТ НАШАТА НЕНАДМИНАТА МРЕЖА
И СПЕЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ НА КЛИЕНТИ
Офис индустриални специалисти предлага една
единствена точка за контакт с TNT
Офисът индустриални специалисти проактивно следи
пратките от вземането до доставката, активира
възстановяване на услугата, ако е необходимо и
предоставя на клиента пълна видимост на процеса
на доставка

TNT взема пратки на същия ден от 150 доставчици за
поръчки получени преди 13:00ч.
TNT доставя пратки до местата на производство преди
11:30, но също така предлага ранни сутрешни
доставки, ако е необходимо
TNT е в състояние проактивно да предлага
актуализиране на транзитните услуги при по-голяма
спешност
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TNT ВЗЕМА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ ОТ
НАД 150 ДОСТАВЧИЦИ И ДОСТАВЯ ДО ЗАВОДИТЕ
РАЗПОЛОЖЕНИ В 7 ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ
Вземане на същия
ден за пратки
готови до 13:00ч.

Стандартна мрежа за
доставка за 11:30 или
специален микробус за
ранни сутрешни доставки

Доставчик

Стандартно
вземане за пратки
готови след 13:00ч.
(доставка на същия
ден не е
гарантирана)

Въздушен
хъб

Въздушен
хъб

Вход на депо

Сухопътен хъб

Сухопътен хъб

Вход на депо

Завод за производство

Вход на депо

Доставчик

150 доставчици в Германия, Чехия,
Франция, Великобритания, Италия,
Австрия, Швеция, Финландия,
Испания, Ирландия, Унгария,
Холандия и Швейцария

Завод за
производство

БЛАГОДАРИМ ВИ!

