ASSTRA — GLOBALNY
DOSTAWCA 3PL

KIM SĄ NASI DOSTAWCY?

Grupa kapitałowa AsstrA rozwija sieć przedstawicielską w Europie,
krajach WNP, Ameryce i Azji.

1. Właściciele ﬂot

4. Brokerzy
i linie lotnicze

2. Przedsiębiorstwa i
agencje żeglugowe

5. Najemcy i właściciele
taboru

3. Brokerzy i agenci celni

6. Operatorzy magazynowi
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Międzynarodowa
logistyka
transportowa

Logistyka projektowa
i projekty
przemysłowe
Dostawa
od „drzwi do drzwi”
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Transport
drogowy,
lotniczy,
kolejowy
i morski
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Broker celny i
ubezpieczeniowy
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W JAKICH BRANŻACH?
Indywidualne podejście w kwestiach transportowych i
logistycznych jako dominujący wyznacznik w obsłudze klienta z
każdej branży.

Przemysł środków
transportu

Metalurgiczna

Maszynowa

Samochodowa

Alkoholowa

Tytoniowa
Sprzedaż detaliczna
Rolnicza
Fmcg
Hodowlana
Rtv I Agd

Energetyczna

Materiały
budowlane

Nawozowa

Drzewna i
celulozowo-papiernicza

Odzieżowa I
kosmetyczna

Chemiczna

Naftowo
-gazowa

Farmaceutyczna

Meblarska i
wyposażenia wnętrz

Spożywcza

CO PRZEWOZIMY?

NA JAKICH TRASACH?

Zakłady, fabryki, ﬁrmy potrzebują indywidualnych rozwiązań
logistycznych dopasowanych do każdego rodzaju produkcji.
dopuszczalna waga i wymiary wynoszą od 5 kg lub 1 palety.

Trade lane management (TLM) to program koncentrujący się na
kompetencjach ﬁrmy dostosowany do potrzeb klientów. Obejmuje
wszystkie rodzaje schematów i transportu na danym pasie handlowym.
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Między krajami
UE i WNP

Między krajami WNP

Wewnątrz Europy

Między krajami
Europy i Azji

Między Chinami,
krajami UE i WNP

10 m

Między Europą, USA i
krajami WNP

Całościowe
i drobnicowe

Ponadgabarytowe

Ciężkie

Sypkie

Płynne

Niebezpieczne

Wartościowe

Drobnica

Z kontrolą
temperatury

Żywy
inwentarz

Specjalistyczne

Dostawa
autotransporterami

CZYM CHARAKTERYZUJE SIĘ
TRANSPORT LOTNICZY?

CO WYRÓŻNIA TRANSPORT
MORSKI?

SZYBKOŚĆ

BEZPIECZEŃSTWO

GEOGRAFIA

OSZCZĘDNOŚĆ

ZASIĘG

UNIWERSALNOŚĆ

Gwarancja ekspresowej
dostawy na każdej
wybranej trasie.

Według statystyk transport
lotniczy uznawany jest za
najbezpieczniejszy środek
transportu.

Loty są organizowane na
lotniska międzynarodowe i
krajowe.

Ekonomiczna
długodystansowa forma
międzynarodowego
transportu.

Masowy międzynarodowy
i międzykontynentalny
transport.

Transport towarów
każdego rodzaju, w tym
wielkogabarytowych i
sypkich.

TERMINOWOŚĆ

UNIWERSALNOŚĆ

MONITORING

NIEZAWODNOŚĆ

WYDAJNOŚĆ

STABILNOŚĆ

Uproszczone lotniskowe
procedury kontrolne w
czasie przylotu i odlotu.

Nowoczesne samoloty
towarowe dostarczają
ładunki dowolnej masy i
rodzaju.

Monitoring lokalizacji
ładunku dostępny przez
platformę online 24/7.

Załadunek i rozładunek
statków pod stałą
kontrolą.

Uproszczony proces
załadunku i rozładunku
towaru w kontenerach
standardowych.

Kursowanie statków
odbywa się według
regularnego
harmonogramu.

JAKIE SĄ ZALETY
TRANSPORTU DROGOWEGO?

CZY TRANSPORT KOLEJOWY JEST
OPŁACALNY?

OD DRZWI DO DRZWI

DOSTĘPNOŚĆ

OPERATYWNOŚĆ

KOSZT JEDNOSTKOWY

Organizacja transportu od
miejsca załadunku do
końcowego punktu
rozładunku.

Załadunek i rozładunek
24/7.

Ekspresowa dostawa w
przypadku pilnych zleceń
transportowych.

Im większa odległość,
tym niższy koszt
transportu jednostki
produkcyjnej.

OPTYMALNOŚĆ

TRACKING

MOBILNOŚĆ

REGULARNOŚĆ

BEZPIECZEŃSTWO

EKOLOGIA

Dostawa ładunków
każdego rodzaju, w tym
termicznych,
niebezpiecznych i
ponadgabarytowych.

Wstępny czas dostawy oraz
kontrola lokalizacji ładunku
w czasie rzeczywistym.

Korekta tras w przypadku
niespodziewanych
zdarzeń.

Dokładne planowanie
czasu dostawy towaru
niezależnie od pogody i
pory roku.

Niezawodność
transportu kolejowego i
bezpieczeństwo towarów
w zaplombowanych
wagonach towarowych.

Brak emisji spalin
podczas jazdy pociągu
elektrycznego.

DOPUSZCZALNA
ŁADOWNOŚĆ
Dostawa towaru o
dowolnej masie: od 1
palety po transport
całopojazdowy.

MASA TOWARU
Wszelkie możliwe
schematy dostawy
towarów ciężkich i
ponadgabarytowych.

USŁUGI CELNE

USŁUGI MAGAZYNOWE

Klienci korporacyjni w agencjach celnych AsstrA otrzymują
kompleks usług celnych, w tym przygotowanie zezwoleń,
niezbędnej dokumentacji oraz certyﬁkatów.

Oszczędność kosztów za usługi magazynowe, transportowe i
logistyczne w jednej ﬁrmie.
Kompleksowa organizacja łańcuchów dostaw w pełnym zakresie
usług.
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CUSTOMS
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1. W pierwszej kolejności
rozpatrywane są deklaracje
celne złożone przez agencje
celne AsstrA.

2. Uproszczone zgłoszenia
celne importowe,
wywozowe i tranzytowe.

3. Towary przewożone przez
AsstrA przechodzą
minimalną liczbę kontroli.

1. Konsolidacja, składowanie,
cross-docking i dystrybucja
do odbiorców końcowych.

2. Przygotowanie
przedsprzedażowe:
etykietowanie, pakowanie w
opakowanie podstawowe,
pakowanie towaru pod
marką Klienta.

3. Przeładunek ładunków
ponadgabarytowych i
ciężkich.

LOGISTYKA PROJEKTOWA

UBEZPIECZENIE ŁADUNKÓW

Indywidualna kompleksowa obsługa w ramach konkretnego
projektu inwestycyjnego.

Właściwa decyzja gwarantująca bezpieczeństwo towarów na
każdym etapie transportu.

Lista usług obejmuje planowanie, zarządzanie budżetem i czasem,
dostawę każdym środkiem transportu, inżynierię systemów
logistycznych, rozwiązania z zakresu logistyki, obrót
dokumentacją.

Oznacza pokrycie kosztów za szkody powstałe w wyniku
uszkodzenia lub utraty części lub całości towaru na skutek
wypadku pojazdu oraz nielegalnego działania osób trzecich.

Logistyka projektowa i
zarządzanie projektami
przemysłowymi jest
oparte na spójności oraz
jasnych ramach
czasowych.
Realizacja transportu
projektowego umożliwia
budowę lotnisk,
zakładów, reaktorów i
innych przedsiębiorstw
przemysłowych.

Ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej
wynosi 3 000 000 euro na
każde zdarzenie
ubezpieczeniowe.
Ochronę ubezpieczeniową
zapewnia Zurich Insurance
Company Ltd. (Szwajcaria).

DOSTAWY DDP

CO WPŁYWA NA JAKOŚĆ DOSTAW?

Zarządzanie łańcuchem dostaw, wyszukiwanie dostawców, wybór
schematów handlowych, w tym z wykorzystaniem infrastruktury
asstra.

1. Przestrzeganie czasu
tranzytu.

Dla Klientów AsstrA dostępny jest również pełen zakres usług
konsultingowych w zakresie logistyki kontraktowej oraz
outsourcingu świadczonego przez podmioty zagraniczne.

2. Sprawność techniczna
pojazdu.

5. Zapas środków ochrony
indywidualnej.

3. Pasy transportowe i inny
sprzęt.

6. Monitorowanie niezgodności w
realizowanych dostawach przez
system zarządzania transportem tms.
Natychmiastowe powiadomienie
kierownictwa ﬁrmy.

4. Zachowanie odpowiedniej
temperatury, spełnienie
wymagań sanitarnych i innych.
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Analiza ryzyka, pełne i
poprawne wypełnienie
niezbędnej dokumentacji,
śledzenie postępów projektu
oraz każdego indywidualnego
załadunku.
Koordynacja ze strony
kierownika projektu AsstrA:
organizacja łańcuchem dostaw
z dokładnym harmonogramem
i przyspieszoną odprawą celną.
Umowa w zakresie importu i
eksportu, w tym konsolidacja,
magazynowanie i dystrybucja
według potrzeb Klienta.
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CO JEST GWARANCJĄ JAKOŚCI?

BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW

Stabilna i długofalowa współpraca.
Gwarancja niezmiennej jakości świadczonych usług, niezależnie
od zmieniających się czynników wewnętrznych i zewnętrznych.

1. Monitorowanie ruchu
pojazdu i ładunku 24/7.
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2. Zgodność pojazdu z
wymogami transportu.
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3. Plany działań w
sytuacjach awaryjnych.

Certyﬁkaty ISO 9001,ISO
14001, ISO 28000,ISO
45001, GDP potwierdzają
zgodność ze światowymi
standardami jakości.

4. Wyszkolony personel.

System zarządzania
bezpiecznym transportem
żywności spełnia
wymagania ISO 22000.
Wysoka ocena według
SQAS upoważnia do
transportu ładunków
chemicznych, w tym
niebezpiecznych z grupy
ADR.
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5. Wyposażenie w
nowoczesny system
zabezpieczeń oraz
kontrolę dostępu.
6. Zablokowanie
nieautoryzowanego
wejścia do kabiny
ciężarówki za pomocą
systemu alarmowego.
7. Poufność i
bezpieczeństwo
informacji.

ASSTRA DIGITAL

NOTATKI

Racjonalne procesy i zintegrowane struktury it gwarantują
produktywność i przejrzystość systemu logistycznego.

CRM

SRM

Track
& trace

Supplier's
portal

EDI

Transport
managing system

SKONTAKTUJ
SIĘ Z ASSTRA

