informace o produktu - přeprava zboží v ysoké hodnoty

Vaše zboží je v bezpečných rukou

KN SecureChain poskytuje komplexní, plně přizpůsobitelné a bezpečné
řešení pro přepravu zboží vysoké hodnoty a / nebo citlivého zboží. Nabízíme
logistické služby splňující nejvyšší kvalitativní a bezpečnostní požadavky
- certifikované zabezpečené prostory, standardní procesy a tým kvalifikovaných odborníků. Vaše zásilky budou službou KN SecureChain doručeny na
místo určení v perfektním stavu.
Prostřednictvím certifikovaných prostor TAPA (ve většině evropských zemí)
a dlouhodobým partnerstvím s pečlivě vybranými dopravci Vám zaručíme
maximální kapacitu a flexibilitu, kterou potřebujete pro Vaše podnikání.
Ve východní Evropě máme certifikované prostory FSR A-B v Polsku, v
České republice a v Rakousku.
Všichni naši partneři jsou pravidelně auditováni s cílem zachování
nejvyšších kvalitativních standardů při poskytování logistických služeb.
KN SecureChain je celoevropské řešení určené pro přepravu zboží s
vysokou hodnotou a / nebo citlivého zboží od jedné palety až po celý
kamion (LTL/FTL).

KN SecureChain POSK Y TUJE KOMPLEXNÍ ROZSAH
FLEXIBILNÍCH A EFEK TIVNÍCH LOGISTICK ÝCH SLUŽEB S CÍLEM
OCHRANY VAŠEHO ZBOŽÍ BĚHEM PŘEPRAV Y:
• flexibilní doručování zásilek z domu do domu v rámci celé Evropy
• spolehlivé dodací lhůty od vyzvednutí až po doručení zásilky
(založené na konkrétních požadavcích zákazníka, např. využití
jednoho nebo dvou řidičů)
• přeprava zásilek od jedné palety až po celý kamion (LTL anebo FTL)
• úplná viditelnost zásilek zabezpečená monitorovacím systémem
KN Login
• zkušený tým expertů
• systém hodnocení klíčových parametrů výkonnosti přeprav založený
na centralizované kontrole, monitoringu a proaktivním vyšetřování
vzniklých událostí

www.kuehne-nagel.com

KN SecureChain
Naše řešení pro zboží vysoké hodnoty lze přizpůsobit specifickým
požadavkům zákazníka. Proaktivně pracujeme na snižování
možných rizik a nabízíme sledování stavu zásilky v reálném čase.

NAŠE PORTFOLIO JE MOŽNÉ NA ZÁKLADĚ VAŠEHO POŽADAVKU
ROZŠÍŘIT O DALŠÍ SLUŽBY S PŘIDANOU HODNOTOU:
• oznámení doručení zásilek příjemci
• doručování zásilek v přesně určeném čase
• reverzní (zpětná) logistika
• přeprava zboží se dvěma řidiči pro zkrácení dodací lhůty
• kontrola dodržování předem definované přepravní trasy
• sledování vozidel v reálném čase prostřednictvím GPS
• zpráva a analýza statistiky přeprav, monitorování stavu zásilek
pomocí systému KN Login
• sledovatelnost zásilek na úrovni sériových čísel výrobků
• bezpečnostní doprovod
• 24/7 monitoring kamionů
• plánování přepravy s ohledem na náročnost daného období
(sezónnost) tak, aby se předešlo jakémukoliv zhoršení kvality služby či
úrovni zabezpečení
• uvádění high-tech produktů na trh
• možnost instalace zboží v místě určení
department@kuehne-nagel.com

KN SecureChain – přeprava cenné zásilky
z Madridu do Moskvy

18:38 hod./den 1
Madrid
vyzvednuti
STATUS:
vcas

00:30 hod./den 5
minsk
bezpecne parkovani
STATUS:
ok schvalene parkovani

02:00 hod./den 3
Cologne
bezpecne parkovani
STATUS:
ok schvalene parkovani

KN SecureChain pobočka

16:00 hod./den 6
moskva
planovany prijezd
STATUS:
podle planu

Při poskytování logistických řešení pro zboží vysoké hodnoty patří kapacita, kvalita, bezpečnost,
transparentnost a flexibilita k rozhodujícím faktorům jejich hladkého průběhu. Kühne + Nagel je v
této oblasti průkopníkem již několik desetiletí.
NEJVYŠŠÍ KVALITA
Zkušení odborníci KN SecureChain se plně soustředí na zabezpečení
a dodržování těch nejvyšších standardů. Kühne + Nagel má zavedený
systém kontroly a hodnocení kvality poskytovaných služeb na základě
klíčových parametrů.:
• centralizované sledování zásilek prostřednictvím monitorovacího
střediska
• specializovaný tým odborníků
• proaktivní krizový manažment
• standardní operační postupy KN SecureChain (SOP) a jasně
definované smluvní podmínky realizace služeb

INOVATIVNÍ A PŘÍSNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
KN SecureChain poskytuje Vašim zásilkám ochranu pro případ ohrožení
bezpečnosti zásilky zejména díky nastavení nejvyšší úrovně zabezpečení.
Mezi tyto standardy patří:
• důsledně řízená databáze dopravců
• vozový park obsahující moderní a kvalitní vozidla v souladu s TAPA
TSR
• překládka v certifikovaných skladech pod neustálým dohledem
bezpečnostních kamer
• hodnocení rizik přepravních tras a bezpečnostní parkovací program

VIDITElNOSt A MONITORING Se SYSTÉMeM KN LOGIN
KN Login - logistický informační nástroj Vám umožní sledovat své zásilky po celém světě, kdykoliv budete potřebovat. Online
systém Vám umožní efektivněji řídit procesy v rámci dodavatelského řetězce prostřednictvím aktuálních informací v podobě, která
Vám bude nejvíce vyhovovat.
•

KPI hlášení a reporting.

•

Monitorování a výstrahy.
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