„ASSTRA“ — PASAULINĖ 3PL
PASLAUGŲ TEIKĖJA
Tarptautinė
transporto
logistika

Gabenimas
automobilių,
oro, geležinkelių
ir jūrų transporto
priemonėmis

Projektinė logistika
ir pramoniniai
projektai
Sprendimai
„nuo durų
iki durų“

Muitinės ir
draudimo
tarpininkai

MŪSŲ KLIENTAI

KOMPANIJOS VEIKLOS
GEOGRAFIJA

1. Transporto priemonių
savininkai.

4. Oro linijos ir
tarpininkai.

2. Laivybos kompanijos
ir agentūros.

5. Riedmenų nuomotojai ir
nuomininkai.

3. Muitinės tarpininkai
ir agentai.

6. Sandėlių operatoriai.
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Įmonių grupė „AsstrA“ veikia Europoje, NVS šalyse, Azijoje ir JAV:
Šveicarijoje

Vokietijoje

Latvija

1

Uzbekistane
2

Italijoje

Čekijoje

Suomijoje

Turkijoje

Prancūzijoje

Rumunijoje

Rusijoje

Kinijoje

Ispanijoje

Vengrijoje

Baltarusijoje

JAV

3

5

Belgijoje

Lenkijoje

Ukrainoje

Jungtinė Karalystėje

Lietuvoje

Kazachstane

PRAMONĖS ŠAKOS, KURIŲ
ATSTOVAMS TEIKIAME PASLAUGAS

Transporto
priemonių
gamybos

Metalurgijos

Inžinerijos

Automobilių

Individualūs sprendimai kiekvienos pramonės šakos atstovams:

Alkoholio

Tabako
Mažmeninės
prekybos

Žemės Ūkio

Gyvulininkystės

Paklausiausių
vartojimo prekių (Pvp)

Energetikos

Buitinių prietaisų
ir elektronikos
Namų statybos
ir Remonto
gaminių

Trąšų

Celiuliozės,
popierius ir
medienos apdirbimo

Mados Ir
kosmetikos
Chemijos

Naftos Ir Dujų

Farmacijos

Baldų Ir Interjero

Maisto

KROVINIŲ TIPAI

KROVINIŲ GABENIMO MARŠRUTAI

Gamintojams reikia logistikos sprendimų, pritaikytų kiekvienam jų
gaminamam daiktui. Minimalus krovinys – 1 padėklas arba 5 kg.

„Asstra“ trade lane valdymo (tlm) programa suteikia galimybę
nukreipti įmonės kompetencijas kiekvieno kliento poreikiams
įgyvendinti. Ši programa apima visas įmanomas schemas ir transporto rūšis tam tikroje trade lane.
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Tarp es ir nvs šalių

Rusijoje ir
nvs šalyse

Europoje

Tarp europos ir azijos

Tarp kinijos ir es
bei nvs šalių

10 m

Tarp jav, europos
ir nvs šalių

Pilni ir daliniai
kroviniai

Skysti kroviniai

Kontroliuojamos
temperatūros
kroviniai

Didelių matmenų
kroviniai

Sunkūs
kroviniai

Birūs kroviniai

Pavojingi
kroviniai (adr)

Didelės vertės
kroviniai

Nespecializuoti
kroviniai

Gyvuliai

Specializuoti
kroviniai

Transporto
priemonės

GABENIMO ORO TRANSPORTU
PRIVALUMAI

PAGRINDINIAI JŪRŲ TRANSPORTO
BRUOŽAI

GREITIS

SAUGUMAS

APRĖPTIS

VEIKSMINGUMAS

APRĖPTIS

UNIVERSALUMAS

Greitas pristatymas
kiekvienu pasirinktu
maršrutu.

Statistika rodo, kad oro
transportas yra ypač
saugus.

Skrydžiai organizuojami į
tarptautinius ir nacionalinius
oro uostus.

Ekonomiškas tolimųjų reisų
tarptautinis transportas.

Didelio masto tarptautinis
ir tarpžemyninis krovinių
gabenimas.

Visų rūšių krovinių, įskaitant
didelių gabaritų ir birius
krovinius, gabenimas.

GREITAS MUITINĖS
PROCEDŪRŲ
ATLIKIMAS

UNIVERSALUMAS

STEBĖJIMAS

PATIKIMUMAS

EFEKTYVUMAS

PLANAVIMAS

Šiuolaikiniai krovininiai
lėktuvai pristato bet kokio
svorio ir dydžio krovinius.

Krovinių buvimo vietą
galima stebėti tiesiogiai
24/7.

Griežtai kontroliuojamas
prekių pakrovimas ir
iškrovimas uoste.

Paprastesnis prekių
pakrovimo ir iškrovimo
procesas naudojant
standartinius konteinerius.

Laivai išplaukia ir atvyksta
pagal įprastą tvarkaraštį.

Supaprastinta patikros
procedūra išvykimo ir
atvykimo oro uostuose.

PRAKTINIAI ASPEKTAI, SUSIJĘ
SU PREKIŲ PRISTATYMU
GELEŽINKELIU

KELIŲ TRANSPORTO
PRIVALUMAI

OPERATYVUMAS

EFEKTYVUMAS

IŠLAIDŲ KONTROLĖ

GALIMYBĖS

PAJĖGUMAI

Pakrovimas ir iškrovimas
vyksta 24 valandas per
parą 7 dienas per savaitę.

Skubus prekių pristatymas
skubių užsakymų atveju.

Kuo didesnis atstumas,
tuo mažesnės vieno
gamybos vieneto
gabenimo išlaidos

Produktų kiekis pristatomas
viena siunta – nuo 1
padėklo iki pilno rinkinio.

Visų rūšių sunkių ir
negabaritinių krovinių
gabenimo schemos.

PAJĖGUMAI

MOBILUMAS

STEBĖJIMAS

PLANAVIMAS

SAUGUMAS

EKOLOGIJA

Bet kokio kiekio ir bet kokio
tipo krovinių gabenimas,
įskaitant krovinius, kuriems
būtinas temperatūros
režimas, pavojingus ir
negabaritinius krovinius.

Maršruto koregavimas
nenumatytų situacijų atveju.

Išankstinis pranešimas
apie pristatymo laiką ir
krovinio buvimo vietos
stebėjimas realiu laiku.

Tikslus krovinių pristatymo
laiko planavimas
nepriklausomai nuo oro
sąlygų ir sezono.

Geležinkelių transporto
patikimumas ir saugus
prekių transportavimas
sandariuose
krovininiuose vagonuose.

Elektriniai traukiniai
neišmeta kenksmingųjų
dujų.

PRISTATYMAS NUO
DURŲ IKI DURŲ
Transporto paslaugos nuo
pakrovimo vietos iki
galutinio iškrovimo taško.

MUITINĖS PASLAUGOS

SANDĖLIAVIMO PASLAUGOS

Klientams teikiame visapusiškas muitinės paslaugas, įskaitant visų
būtinų dokumentų parengimą, „asstra“ muitinės agentūrose vokietijoje, lenkijoje, lietuvoje, baltarusijoje ir rusijoje.

To paties paslaugų teikėjo vieno langelio principu teikiamos
paslaugos padeda sutaupyti sandėliavimo ir logistikos išlaidų
Išsamūs visos krovinių gabenimo grandinės organizavimo sprendimai iš vienų rankų.
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CUSTOMS
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1. Bendrovės agentūrų išduoti
muitinės dokumentai
tvarkomi pirmiausia.

2. Prekių importo, eksporto ir
tranzito deklaracijos
apdorojamos pagal
supaprastintą sistemą.

3. „AsstrA“ prižiūrimiems
kroviniams taikomas
minimalus patikrų skaičius.

1. Prekių konsolidavimas ir
surinkimas, perkrovimas ir
paskirstymas galutiniams
gavėjams.

2. Išankstinis prekių paruošimas
pardavimui: ženklinimas,
pakavimas į pirminę tarą,
pakavimas atsižvelgiant į
kliento prekės ženklą.

3. Negabaritinių ir sunkių
krovinių pakrovimas kranu.

PROJEKTINĖ LOGISTIKA
Kompleksinės
individualiai.

paslaugos,

pritaikytos

KROVINIŲ DRAUDIMAS

kiekvienam

projektui

Teikiamos paslaugos apima planavimą, biudžeto ir laiko valdymą,
pristatymą visų rūšių transportu, logistikos inžineriją, sprendimų
valdymą ir darbo eigą.

Užtikrintas krovinių saugumas kiekvienu krovinio vežimo etapu.
Draudimo apsauga apima žalą ir nuostolius, susijusius su daliniais
ar pilnais kroviniais, atsirandančius dėl nelaimingų atsitikimų ar
neteisėtų trečiųjų šalių veiksmų.

Projektinė logistika ir
pramoninių projektų
valdymas grindžiami
aiškiu įgyvendinimo planu
ir nuoseklumu.

Civilinės atsakomybės
suma už kiekvieną
draudžiamąjį įvykį sudaro
iki 3 000 000 eurų.

Projektinis krovinių
vežimas suteikia sąlygas
statyti oro uostus,
gamyklas, reaktorius ir
kitas pramonės įmones.

Draudimo apsaugą
užtikrina draudimo
bendrovė „Zurich
Insurance Company Ltd“
(Šveicarija).

DDP PRISTATYMAS

KAIP UŽTIKRINTI KOKYBĘ?

Tiekimo grandinių valdymas, tiekėjų paieška ir prekybos schemų
pasirinkimas naudojant „asstra“ infrastruktūrą.

1. Tranzito ir pristatymo
tvarkaraščių laikymasis

4. Temperatūros kontrolės norminių
aktų, sanitarinių taisyklių ir visų
kitų būtinų reikalavimų laikymasis

2. Gerai prižiūrimos,
funkcionalios transporto
priemonės

5. Gera saugojimo įranga

3. Greitai parūpinami diržai ir
kitos atsarginės dalys

6. Tiesioginis vadovų dalyvavimas
derinant kombinuoto gabenimo
sąlygas

Klientai gali gauti konsultacijas įvairiausiais klausimais, susijusiais
su sutarčių logistika ir užsienio prekybos užsakomosiomis
paslaugomis.

Rizikos analizė, išsamus ir
teisingas reikalingos
dokumentacijos įforminimas,
projekto eigos stebėjimas ir
kiekvienas atskiras iškrovimas.
„AsstrA“ projektų vadovas,
koordinuodamas darbus,
užtikrina, kad tiekimo grandinė
bus gerai organizuota, graﬁkas
– aiškus, muitinės procedūros –
paprastesnės.
Importo ir eksporto procedūros,
įskaitant konsolidavimą,
sandėliavimą ir paskirstymą,
atliekamos pagal poreikius ir
sutartis su klientais.

4

1

3
5

2

6

SAUGUS GABENIMAS

GARANTIJOS
Stabilumas ir ilgalaikis bendradarbiavimas.
Užtikrinama nuolatinė teikiamų paslaugų kokybė nepriklausomai
nuo besikeičiančių išorinių ar vidinių sąlygų.

1. Transporto priemonių ir
krovinių stebėjimas visą
parą.

1

2. Transporto priemonių
atitiktis krovinio vežimo
reikalavimams.
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ISO 9001, ISO 14001,
ISO 28000, ISO 45001,
BVP sertiﬁkatai patvirtina
atitiktį tarptautiniams
kokybės standartams.

3. Veiksmų planai force
majeure sąlygomis.

Maisto produktų saugaus
gabenimo valdymo
sistema atitinka ISO
22000 reikalavimus.
Galime gabenti chemijos
pramonės gaminius
prekes, įskaitant
pavojingus krovinius ADR,
turime aukštą įvertinimą
pagal saugos ir kokybės
vertinimo sistemą (SQAS).
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4. Gerai parengti
darbuotojai.
5. Įranga su apsaugos ir
prieigos kontrole.
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6. Įspėjimo sistema, kad
būtų išvengta neteisėto
patekimo į transporto
priemonės saloną.
7. Konﬁdencialumas ir
informacijos saugumas.

„ASSTRA“ SKAITMENIZACIJA
Racionalūs procesai ir įdiegti it sprendimai užtikrina logistikos
sistemos našumą ir skaidrumą.

„ASSTRA“ SOCIALINIUOSE
TINKLUOSE

CRM
asstra-ag

AsstrA-AG

asstracom

asstracompany

asstra_associated
_traﬃc_ag

asstra_ag

asstraag

Asstra_company

asstraassociatedtraﬃcag

AsstrA

AsstrA-Associated

AsstrA1993

Track
& trace

SRM

Supplier's
portal

EDI

Transport
managing system

UŽRAŠAMS

DAUGIAU INFORMACIJOS RASITE

ASSTRA.COM

