Informacinė skrajutė

Po visą Europą ir visai čia pat už kampo

Būdami pripažinti logistinių sprendimų pradininkai ir turėdami didžiulę
bendradarbiavimo patirtį su didžiausiomis bei garsiausiomis pasaulyje
įmonėmis, teikiame paslaugas, visose didžiausiose pramonės šakose
veikiančioms, įmonėms. „KN EuroDirect“ paslauga apima reguliarų
pilnų ir dalinių (FTL ir LTL) krovinių gabenimą Europoje.
Turėdami daugiau kaip 5 000 vilkikų ir priekabų parką bei puoselėdami
ilgalaikius santykius su pasirinktais partneriais, lanksčiai reaguojame į
visus jūsų poreikius logistikos srityje. Mūsų tiekėjai yra nuolat audituojami, todėl galime užtikrinti aukščiausios kokybės standartų laikymąsi ir
sąžiningumą.
Užtikriname didesnį krovinių saugumą ir itin patrauklų pristatymo
laiką, paimdami ir gabendami krovinius ta pačia transporto priemone
- sumažėja krovinių aptarnavimo darbų apimtis. Didelę patirtį turinčių
logistikos specialistų komanda visą savo dėmesį skiria aukščiausių veiklos standartų laikymuisi, tam, kad jūsų kroviniai paskirties vietą pasiektų
saugiai, laiku ir idealios būklės

KN EuroDirect
Jei ieškote aukštos kokybės, patikimai ir laiku įvykdomos pilnų
ir dalinių krovinių (FTL ir LTL) gabenimo paslaugos - KN EuroDirect kaip tik jums.

KN EuroDirect apima šias logistikos ir transportavimo paslaugas:

Lankstų pristatymą nuo durų iki durų visoje Europoje
Pristatymo laikus, atsižvelgiant į konkrečius reikalavimus
(gabena vienas arba du vairuotojai)
Tpavojingų krovinių gabenimą, laikantis ADR / IMO
reglamentų reikalavimų
LTL krovinių pristatymą nurodyta tvarka

www.kuehne-nagel.com

Krovinio sekimo galimybę per geriausią stebėjimo ir sekimo
sistemą („KN Login“)
Skaidresnį ir patogesnį dokumentų perkėlimą, naudojant
„EDI“ / „Kuehne + Nagel“ internetinę rezervacijų sistemą
Krovinių vežimo sausuma įsipareigojimų vykdymą pagal
CMR konvencijos reikalavimus

info.vilnius@kuehne-nagel.com

KN EuroDirect – patikimas pristatymas laiku
ir didžiausias lankstumas visoje Europoje

KN EuroDirect atstovybė
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KN EuroDirect apima FTL ir LTL krovinių gabenimą vietiniu ir tarptautiniu mastu. Mumis galite
pasitikėti, nes drauge su specialistų komanda užtikrinsime puikius rezultatus.
„Kuehne + Nagel“ verslo varomoji jėga yra klientų aptarnavimas. Atsidavimas, darbas su kiekvienu klientu, specifinių žinių gausa ir darbuotojų
kompetencija yra kertiniai mūsų sėkmės akmenys. Galite pasikliauti patikimais mūsų logistikos ir transportavimo sprendimais, pritaikomais kiekvieno
verslo sektoriaus reikalavimams. Mes esame jūsų vartai į Europos rinkas.

PRIDĖTINĘ VERTĘ KURIANČIOS PASLAUGOS
Tam kad galėtumėte greitai, lanksčiai ir tiksliai reaguoti į konkrečius
tiekimo grandinės poreikius, pasinaudokite mūsų logistikos paslaugų
paketais ir papildomomis paslaugomis, kurios padės sukurti papildomą
vertę.
•
išankstinio informavimo paslauga, kad gavėjas galėtų pasiruošti
priimti krovinį;
•
pristatymas nustatytą dieną ir (arba) nustatytu laiku;

PASIEKTI REZULTATAI MUS ĮPAREIGOJA
Didelės vertės krovinius atiduokite į pasaulyje pripažinto lyderio rankas
ir mes jais tinkamai pasirūpinsime. Mes tikrai viršysime jūsų lūkesčius,
kuriuos keliate profesionalų kompetencijai ir paslaugų kokybei..

•
•
•
•
•

•

dviejų vairuotojų koncepcija tam, kad sutrumpėtų pristatymo laikas;
krovinių stebėjimas realiu laiku su priekabų telematikos funkcija;
muitinės įforminimas;
papildomas „KN Sure“ draudimas
ataskaitų generavimas per „KN Login sistemą“.

•
•

98 proc. krovinių pristatoma nurodytu laiku;
95 proc. atvejų informacija apie pristatymą (IOD) gaunama kitą
dieną po pristatymo iki 12 valandos;
ePOD (elektroninio krovinio pristatymo patvirtinimo spausdintinė
kopija) - pagal pareikalavimą.

	Matomumas ir monitoringas su KN LOGIN

Rinkoje pirmaujantis krovinių informacijos valdymo įrankis „KN Login“ suteikia galimybę stebėti ir sekti iš bet kurios pasaulio vietos,
bet kuriuo metu gabenamus krovinius. Gaudami visą reiklaingą informaciją, ir matydami ją jums priimtinu formatu, galite gerokai
efektyviau valdyti savo tiekimo grandinę.
•
•

Krovinio paėmimo ir pristatymo būsena
Elektroninės svarbių gabenimo dokumentų kopijos

www.kuehne-nagel.com

•
•

Specializuotos ataskaitos (papildoma galimybė)
Krovinio gabenimo būsenos stebėjimas realiu laiku

info.vilnius@kuehne-nagel.com

