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ПРАКТИКА = ПОСТОЯНСТВО

Софтуерни решения :  автоматизирано, сигурно, 
прозрачно управление и мониторинг на всички логистични 
операции, с помощта на високотехнологичен софтуер
 
Мениджмънт: по-бързи и по-добри от конкурентите 
посредством професионално, оптимизирано и 
рентабилно управление на логистичната верига
 
Гъвкавост: пълна гама висококачествени, комплексни 
услуги, индивидуални решения в сферата на логистиката 
с добавена стойност
 
Зелена логистика: постоянен контрол на горивата, 
мениджмънт на опаковките, рециклиране и енергия от 
възобновяеми източници
 

 
Най- добрите 

практики 
работят 
правилно 

само ако се 
прилагат 
ежедневно

 



 

Автоматизация на склада 

Високо-технологично складово управление, 
контролирано чрез софтуер, гарант за безупречна 
проследимост и отдалечен контрол на наличности, 
операции, срок на годност
 
Стриктен качествен контрол при вход на стоките
 
Авто-парк, предлагащ специализиран хладилен 
транспорт 
 
Комплектност на операциите и услугите

Квалифициран екип от профилирани професионалисти

Стратегическа локация

КОНКУРЕНТНИ ПРЕДИМСТВА



 

Консолидация на пратки на различни доставчици и доставка до различни КК:

ЛОГИСТИКА НА БЪРЗООБОРОТНИ СТОКИ – “БАСЕЙН ЕФЕКТ”



 

СКЛАДОВА ЛОГИСТИКА

Логистичните центрове предоставят:
 
 ·        Складови площи за съхранение на храни и хранителни продукти , 
включително и под температурен режим от +15°C до -20°C
 
·         Специализирана кросдокинг платформа за градска дистрибуция
 
·         “Умна дистрибуция” - Разнос на стоки до ритейл клиенти в градски 
условия:  Оптимални маршрутизация, диспоритъм и график на доставки, 
съобразени с часовете за прием на централните складове на КК и Just in time 
доставки до ЛКК
 
·         Хъб, обслужващ международните групажни линии
 
·         Консолидация на пратки както за вътрешен , така и за международен 
транспорт
 
·         Качествен контрол, съобразен с всички законови норми и разпоредби
  



 

● Поддържане на пълна гама складови операции по прием, съхранение, 
експедиция, вторична обработка и управление на наличностите от стоки на 
клиентите. 
 
● Склад снабден с високо-технологична складова система, която осигурява 
автоматизирано движение и разпределение на палети, складиране, следене 
на срока на годност на продуктите без намесата на човешки фактор. 
 

● Оборудването на складовете за охладени и замразени стоки – носеща 
конструкция, роботи, софтуер, мобилни устройства, конвейерна техника - е 
гарант за високо качество , бързина и надеждност на предлаганите услуги. 

СКЛАДОВИ ОПЕРАЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ



 

● Складовият софтуер контролира всички операции, като гарантира 
безупречна проследимост и свежда до минимум вероятността от грешки.
 

● За да се автоматизира напълно процеса на обслужване, се създават  
интерфейси, с които може да свърже всяка информационна система за 
управление на бизнеса.

● Надеждното осигуряване на стриктен качествен контрол на входа, през 
целия жизнен цикъл на съхранение и на изхода на стоките по FEFO, FIFO 
и LIFO принципи. 
 

СКЛАДОВ СОФТУЕР



 

Ползи за клиента:
 

●  Онлайн отдалечен досъп до всяко едно пале – позиция в склада, 
срок на годност , количество, партиди, текуща температура и др.
 

●  Система за автиматизирано следене ротацията и остатъчен срок 
на годност  
 

●  Автоматично блокиране на продукти с изтичащ срок на годност 
 

●  Резервиране на палето места за даден клиент 
 

СКЛАДОВ СОФТУЕР



 

Проследимост на товарите при транспорт:
 
● Автомобилите, оборудвани със системи за проследяване, които контролират 
както местоположението на превозното средство, респективно конкретно 
превозваната пратка, така и поддържаната температура, работата на 
хладилния агрегат, отварянето на товарното помещение на автомобила, 
престоите и др.
 

● 24/7 център за проследяване и контрол на автомобилите, който със своите 
диспечери и администратори на GPS-системи, извършва постоянно 
наблюдение на товарните автомобили,  осъществяващи доставки. 
 
● Гарантирана е незабавна сигнализация при наличие на критична ситуация с 
превозвания товар по всеки един от проследяваните параметри, както и 
моментална връзка и реакция при необходимост.
 

ТРАНСПОРТ



Наличието на най- добри практики e пряко зависимо от:
 
● Система за управление на качеството и производителността
● Стандарта за безопасност на храните (НАССР) ISO 22000:2005
● Вътрешно фирмените правила и норми
● Изискванията на българското и европейското законодателство
● Членство в национални и международни логистични 

организации

 
 

 

КАЧЕСТВО - СЕРТИФИЦИРАНЕ



 

 
 
● Екип от професионални 
мениджъри и квалифицирани 
служители, който  работи за 
безупречното обслужване на 
клиенти и партньори.
 
 

ЕКИП- ЯДРОТО НА ВСЯКА КОМПАНИЯ



 

РАБОТА И ЗАБАВЛЕНИЕ



Благодаря Ви за вниманието!
 

Q&A

 

Наличието на най-добри 
практики е шанс за 
привличане на нов бизнес, а 
не опасност за 
вашия бизнес!
 
 
 


