




ASSTRA — GLOBÁLIS
3PL SZOLGÁLTATÓ

MI A HELYZET A BESZÁLLÍTÓKKAL?
1. Kamionpark
    tulajdonosok

4.  Légitársaságok
     és ügynökök

2. Hajózási társaságok
    és ügynökök

5. Gördülőállomány
    -bérbeadók és -bérlők

6. Raktárkezelők3. Vámügynökök
    és -brókerek
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Nemzetközi
szállítási
logisztika

Projektlogisztika
és ipari projektek

Megoldások
háztól-házig

szállításra

Vámügynök
és biztosítási

alkusz

Közúti, légi,
vasúti és tengeri
szállítmányozás

Az AsstrA vállalatcsoport jelen van Európában, a FÁK országokban, 
Ázsiában és az USA-ban.



MILYEN IPARÁGAKAT
SZOLGÁLUNK KI?
Testreszabott megközelítés az ügyfelek kiszolgálására minden 
egyes iparágban.

Energia

Cellulóz-,
papír- és
famegmunkálás

Mezőgazdaság

Műtrágyák

Állatállomány

Alkohol

Dohány

Járműgyártás GépiparKohászat Autóipar

Ételek

Fmcg

Bútor és
lakberendezés

Házépítési és
felújítási termékek

Háztartási készülékek
és elektronika

Kiskereskedelem

Vegyipar GyógyszerekOlaj és gáz

Divat és
kozmetikumok



MILYEN RAKOMÁNYTÍPUSOK
ENGEDÉLYEZETTEK?
A gyártóknak olyan logisztikai megoldásokra van szükségük, amelyeket az 
egyes termékeikhez hozzáigazítanak. a minimális szállítmány 1 raklap vagy 
5 kg.
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Az EU és a
FÁK közötti

Európa és
Ázsia közötti

Európán belüli

Az FÁK országokon belüli

Kína, AZ eu ÉS
a FÁK közötti

Az USA, Európa és
a fák közötti

MELY ÚTVONALAK ÁLLNAK
RENDELKEZÉSRE?
Az AsstrA kereskedelmi útvonal kezelési (TLM) programja a vállalat 
kompetenciáit az ügyfelek igényeihez igazítja. Az összes 
lehetséges sémát és szállítási módot lefedi egy adott kereskedelmi 
útvonalon.

Nagy értékű

Nehéz és túlsúlyosTúlméretes Ömlesztett

Folyékony Általános

Speciális

Komplett rakomány
és gyűjtőszállítás

ADR

JárművekÁllatállomány

10 m

Hőmérséklet-
szabályozott



SEBESSÉG BIZTONSÁG

MIÉRT KÉNYELMES A LÉGI
SZÁLLÍTÁS?

A statisztikák szerint a légi 
szállítás túlnyomórészt 
biztonságos szállításnak 
tekinthető.

Az expressz kézbesítés 
minden kiválasztott 
útvonalon garantált.

A rakomány 
helymeghatározási adatai 
online elérhetőek a nap 24 
órájában.

A modern teherszállító 
repülőgépek bármilyen 
súlyú és méretű árut 
elszállítanak.

SOKOLDALÚSÁG FELÜGYELETGYORS VÁMKEZELÉS  
Egyszerűsített ellenőrző 
átvizsgálás az indulási és 
érkezési repülőtereken.

LEFEDETTSÉG
A repülőjáratok nemzetközi 
és nemzeti repülőterekre 
közlekednek.

HATÉKONYSÁG LEFEDETTSÉG?  

MELYEK A TENGERI SZÁLLÍTÁS
LEGFONTOSABB JELLEMZŐI?  

Nagy mennyiségű 
nemzetközi és 
interkontinentális szállítás. 

HATÉKONYSÁG ELŐRELÁTHATÓSÁGMEGBÍZHATÓSÁG
Az áruk be- és kirakodása a 
kikötőben szigorú 
felügyelet alatt áll.

A hajók indulása és érkezése 
a szokásos menetrend 
szerint történik.

Az áruk be- és 
kirakodásának 
megkönnyített folyamata 
szabványos konténerek 
használatával.

SOKOLDALÚSÁG
Gazdaságos nagy távolságú 
nemzetközi szállítás.

Bármely típusú áru 
szállítása, beleértve a 
terjedelmes és ömlesztett 
árukat is.



HÁZTÓL-HÁZIG

ÚTVONALKÖVETÉS

MELYEK A KÖZÚTI SZÁLLÍTÁS
ELŐNYEI?

Előzetes értesítés a 
kézbesítési időpontról és 
valós idejű 
helymeghatározás.

MOBILITÁS

ELÉRHETŐSÉG HATÉKONYSÁG
Az áruk gyorsszállítása 
sürgős igény esetén.

Be- és kirakodás a nap 24 
órájában, a hét 7 napján.

Útvonalak kiigazítása, 
megváltoztatása váratlan 
helyzetek esetén.

OPTIMÁLIS

A szállítás megszervezése a 
berakodás helyétől a 
kirakodás végpontjáig.

Bármely típusú rakomány 
bármilyen mennyiségének 
elszállítása, ideértve a 
termikus, veszélyes és 
túlméretes szállítást is. 

KÖLTSÉGKONTROLL TERHELHETŐSÉG

MIÉRT PRAKTIKUS A VASÚTI
SZÁLLÍTÁS?

Szállítás egy tételben 
minden 
termékmennyiségnél: 1 
raklaptól a teljes készletig. 

BIZTONSÁG ZÖLDELŐRELÁTHATÓSÁG
A rakomány kiszállítási 
idejének pontos 
megtervezhetősége, 
időjárástól és évszaktól 
függetlenül.

Az elektromos vonatok 
nem bocsátanak ki káros 
gázokat.

A vasúti szállítás 
megbízhatósága és az 
áruk biztonsága lezárt 
áruszállító vagonokban

KAPACITÁS
Minél nagyobb a távolság, 
annál alacsonyabbak a 
szállítási költségek 
termékegységenként.

Mindenféle szállítási séma 
nehéz és túlméretes 
termékekhez.



Először a vállalat 
ügynökségei által kiállított 
vámkérelmeket szolgálják ki.

Az áruk behozatalára, 
kivitelére és tranzitjára 
vonatkozó nyilatkozatokat 
egyszerűsített rendszerrel 
dolgozzák fel.  

Az AsstrA gondoskodása 
alatt álló rakományok 
minimális számú 
ellenőrzésen esnek át. 

VÁMSZOLGÁLTATÁSOK
Az AsstrA vámügynökségeinél az ügyfelek átfogó vámszolgál-
tatásokat kapnak, beleértve az összes szükséges dokumentáció 
elkészítését is.

1. 2. 3.

CUSTOMS
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RAKTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK
Egyablakos megtakarítások az ugyanazon szolgáltatótól igénybe 
vett raktári és logisztikai szolgáltatásokon.

Átfogó megoldások teljes ellátási láncok megszervezéséhez, mind 
egy helyen elérhető.

Konszolidáció és 
összeszerelés, átrakó raktári 
(cross-docking) szolgáltatások, 
valamit szétosztás a végső 
kedvezményezettek számára. 

Értékesítés előtti 
előkészítés: címkézés, 
csomagolás elsődleges 
tárolókba, csomagolás az 
ügyfél márkanevével ellátva.

Túlméretes és nehéz 
rakományok darus 
berakodása. 

1. 2. 3.



A projektlogisztika és az 
ipari projektek irányítása 
egyértelmű időkereten és 
következetességen alapul.

A projektszállításnak 
köszönhetően 
repülőterek, gyárak, 
reaktorok és más ipari 
vállalkozások épülhetnek.

PROJEKTLOGISZTIKA
Minden egyes projekt esetében, annak igényeihez igazított átfogó 
szolgáltatások.

A nyújtott szolgáltatások magukban foglalják a tervezést, a 
költségvetés- és időgazdálkodást, a bármely szállítási mód általi 
szállítást, a logisztikai tervezést, a megoldáskezelést és a 
munkafolyamatot. 

A felelősség fedezete
3 000 000 EUR összegig 
terjed biztosítási 
eseményenként. 

A biztosítási fedezetet a 
Zurich Insurance Company 
Ltd (Svájc) nyújtja.

RAKOMÁNYBIZTOSÍTÁS
Hogy ne kelljen aggódni a rakomány biztonságáért a szállítás egyik 
szakaszában sem.

Magában foglalja a részleges vagy teljes szállítmányok baleseteiből 
vagy harmadik felek jogellenes cselekedeteiből származó kárait és 
veszteségeit.



Kockázatelemzés, a szükséges 
dokumentáció teljes és helyes 
elkészítése, a projekt 
előrehaladásának és az egyes 
kirakodások nyomon követése.

Az AsstrA projektmenedzserrel 
való koordináció egy jól 
felépített ellátási láncot 
eredményez, világos ütemtervvel 
és gyorsított vámkezeléssel.

Importálás és exportálás a 
szerződés szerint, beleértve a 
konszolidációt, a raktározást és 
az Ön igényeinek megfelelő 
disztribúciót.

DDP SZÁLLÍTÁS
Az ellátási lánc menedzsmentjének, a beszállítók keresésének és a 
kereskedelmi rendszerek kiválasztásának megszervezése, 
lehetőleg az asstra infrastruktúrájának felhasználásával.

Az ügyfelek konzultációt is igénybe vehetnek szerződéses 
logisztikával és külkereskedelem kiszervezésével kapcsolatos 
kérdések széles körében.

HOGYAN LEHET ELÉRNI
A MINŐSÉGET?

A tranzit- és a kézbesítési
ütemezésnek való
megfelelés

1.

Jól karbantartott,
funkcionális járművek 

2.

Az övek és más
pótalkatrészek
gyorsan elérhetők 

3.

A hőfokra vonatkozó rendelkezéseknek,
az egészségügyi előírásoknak és
minden egyéb szükséges
követelménynek való megfelelés

4.

Jó kockázatvédelmi berendezések
a készletek biztonságáért

5.

A menedzser azonnali bevonása amint
megszületik a kombinált szállítási
feltételekről szóló megegyezés.

6.

3

1

5

6

2

4



Az ISO 9001, ISO 14001, 
ISO 28000, ISO 45001 és 
GDP tanúsítványok 
igazolják a nemzetközi 
minőségi szabványok 
betartását.

Az élelmiszerek 
biztonságos szállításának 
irányítási rendszere 
megfelel az ISO 22000 
követelményeinek.

A magas SQAS minősítés 
feljogosít minket vegyipari 
termékek szállítására, 
ideértve az ADR-t is.

HOL VAN A GARANCIA?
A stabilitás és a hosszú távú együttműködés megerősítése.

A nyújtott szolgáltatások állandó minőségének garantálása, 
függetlenül a változó külső vagy belső feltételektől.

BIZTONSÁGOS SZÁLLÍTÁS

Jármű és rakomány 
nyomkövetése a nap 
24 órájában.

1.

A jármű megfelelése a 
szállítás követelményeinek

2.

Vis maior helyzetekre 
vonatkozó cselekvési 
tervek.

3.

Jól képzett személyzet.4.

Titoktartás és 
információbiztonság. 

7.

Biztonsági és beléptető 
berendezés.

5.

Riasztórendszer az 
illetéktelenek kabinokba 
történő bejutásának 
megakadályozására.

6.
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Racionális folyamatok és integrált it struktúrák garantálják a 
logisztikai rendszer kiváló teljesítményét és átláthatóságát.

ASSTRA DIGITAL JEGYZETEK

Supplier's
portal

SRM Track
& trace

Transport
managing system

CRM

EDI



 LÉPJEN
KAPCSOLATBA
AZ ASSTRA-VA


