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Az Apis Logistic Kft a magyarországi irodaszer nagykereskedelem egyik
meghatározó vállalata. Széleskörű szolgáltatási rendszerünk segítéségével teljes
körű irodabérleti és logisztikai megoldást kínálunk IV. kerületi logisztikai központunkban.

Több éves tapasztalattal rendelkezünk, külső partner részére történő teljes körű
logisztikai szolgáltatás nyújtásában. (raktározás, készletezés, komissiózás,
kiszállítás, opcionálisan megbízónk nevében partnereik részére teljes körű
bizonylatolással)

Kinek ajánljuk: import disztribútoroknak, 3-30 fős kereskedő cégeknek, akik
jellemzően direkt értékesítést vagy csak webes értékesítést folytatnak.

A korszerű technológia alkalmazásával rugalmasan biztosítjuk megbízónk
részére:

A megoldás alapvetően két pillérre épül.
Magas színvonalú irodák bérelhetők 28-300 nm között, ahol az irodai dolgozók végzik feladatukat.
Az elvárásoknak megfelelő magas szintű logisztikai szolgáltatást kínálunk,
hogy Önnek csak az üzletkötéssel kelljen foglalkoznia
Általános leírás:
Az épületet reprezentatív, ügyfelek fogadására és kiszolgálására alkalmas,
fűthető, könnyen takarítható. A tárolási terület rugalmas és részben
elkülöníthető. A riasztó rendszer biztosított, illetve kártyás beléptető rendszer is
telepítve van. Az épület őrzését napi 24 órában biztosítjuk, portaszolgálat is
rendelkezésre áll. Az épület előtt az ügyfelek számára parkolás limitált mennyiségben megoldott, illetve a dolgozók és partnerek részére a belső udvarban is
biztosított a parkolás. Hétvégi belépés a helységekbe előzetes egyeztetés alapján
megoldható.
Raktár: 3600 nm-es statikus állványos magas raktár áll rendelkezésre, amelybe mind a polcos, mind a raklapos elhelyezést igénylő
termékek beilleszthetők.
Logisztikai szolgáltatások:
Általános leírás: A WMS (raktár irányítási rendszer) a Microsoft vállalatirányítási
rendszerének egy modulja, ami egyedi igényre lett kifejlesztve a nagy és kiskereskedelmi folyamatok hatékony kiszolgálása érdekében.
Budapesti irodaszer ellátó logisztikai központunkban, az alkalmazott WMS
rendszer használatával az SLA szintnek megfelelően nagy volumenű rendelésállományt kezelünk.
Munkarendünk kétműszakos 6-22 óráig. Vállalt szállítási határidőnk országos
viszonylatban következő munkanapra biztosított.

megfelelő és személyre szabott riportokat.
webes felületen ügyfélkapu biztosítása, kért adatok lekérdezése.
statisztikák automatizált küldése. Bizonylatok küldése.
KPI szintek kontrollja, jelentése.
reklamációkezelés rendszerbe foglalva.
A logisztikai szolgáltatás magában foglalja az alábbi területeket:
Raktározás: a fentiekben bemutatott raktárban a termékek tárolása,
árumozgatás, ki és betárolás.
Komissiózás: az áru előkészítése a címzettnek történő kiszállításra
Csomagolás: Csomagolást az igényeknek megfelelően hajtjuk végre.
Címkézés: Belső cikkszám és igény esetén a megrendelő cikkszámának
feltüntetésével tudjuk biztosítani. A belső anyagáramlás pontosságát és az
azonosíthatóságot biztosítja a bevételkor elvégzett címkézés.
Szállítás: Igény szerint a gyűjtő vagy direkt szállításokat, saját szervezésben
kezeljük. A szolgáltatás magában foglalja az áru címzetthez történő
kiszállítását is.
Személyzet: A logisztikai feladatokat tapasztalt, hozzáértő személyzet végzi.
Cégünk elkötelezett a környezettudatos szemléletet képviselő stratégiák kidolgozása és alkalmazása mellet. A központi raktár működése során keletkezett
újrahasznosítható hulladékokat (pl: papír, műanyag) közel 100%-ban visszaforgatjuk. A kiürült kellékanyagokat (festékpatronok, tonerek) igény szerint begyűjtjük
és visszaforgatjuk.
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Az Óradna utcai iroda és raktár épület

Csomagolás, előkészítési terület

Az Óradna utcai raktár fotói
Állványos magas raktár

Polcos állványrendszer
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Iroda épület, 1. emelet

Az Óradna utcai iroda épület
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