E- LOGISTYKA / E-LOGISTICS
OFERTA MAGAZYNOWANIA I DYSTRYBUCJI DLA SKLEPÓW INTERNETOWYCH
WAREHOUSE AND DISTRIBUTION OFFER FOR INTERNET SHOPS
W związku z rosnącym zapotrzebowaniem rynku na obsługę
logistyczną sklepów internetowych, przedstawiamy naszą
ofertę, która obejmuje pełny outsourcing procesów
magazynowania, pakowania konfekcjonowania, oraz wysyłki
towaru bezpośrednio do klienta.

Due to the growing market demand for logistic services
designed especially for internet shops we would like
to present you our offer It includes full outsourcing of the
warehousing processes, packaging, packing and shipping
directly to the customer.

Posiadając wieloletnie doświadczenie w dziedzinie logistyki,
zespół profesjonalnych pracowników, własne hale i sprzęt oraz
współpracując ze sprawdzonymi firmami przewozowymi
i kurierskimi, zapewniamy usługi na najwyższym poziomie.

Thanks to our extensive experience in logistics, a team
of professional staff, our own facilities and equipment as well
as cooperation with reliable shipping and courier companies
we provide the highest level of service.

U nas nic nie zginie, a przesyłki zostaną dostarczone na czas.
Obsługa wielu sklepów w jednym miejscu pozwala na
minimalizowanie kosztów jednostkowych przesyłek, a co za
tym idzie na obniżenie końcowej ceny towaru dla Klienta.

Nothing will be lost with us and the shipments will
be delivered on time. The service of multiple shops in one
place allows us to minimize the unit cost of shipments and
thus to reduce the final price of goods for the customer.

Wysokie bezpieczeństwo obsługi jest dla nas standardem.
Posiadamy wymagane certyfikaty jakości, zapewniamy
bezpieczne i terminowe dostarczenie przesyłki oraz dbamy o
zabezpieczenie poufnych danych.

High security of service is our standard. We have the required
certificates of quality and we provide safe and timely delivery
of shipments as well as care about the security of confidential
data.

Proponujemy
stworzenie
indywidualnego
modelu
logistycznego obsługi przesyłek dla Państwa sklepu. System
uszyty na miarę specjalnie dla realizacji zamówień Państwa
Klientów to efektywny i bezpieczny sposób usprawnienia
działalności.

We would like to propose you creation of an individual logistic
model of the shipments’ service tailored to your specific
tailored to your specific requirements. Such a system will
provide an effective and safe way of improving your business.

Nasza współpraca odbywająca się w całości drogą internetową
pozwala na zdalną kontrolę nad stanami towarów oraz
obsługą przesyłek z dowolnego miejsca na świecie.
Zamówienia złożone do godziny 15 zostaną dostarczone do
klienta na drugi dzień, a klient będzie informowany o statusie
swojego zamówienia na każdym etapie jego realizacji.

Our cooperation will be internet based and it will allow
remote control of stock levels and the shipment of goods from
any location in the world. Orders placed before 15:00 PM CET
will be delivered on the next day and the customer will be
informed about the status of their order at each stage.

E- LOGISTYKA: NA CZYM TO POLEGA? / E-LOGISTICS: HOW IT WORKS?
WPROWADZASZ SWÓJ TOWAR DO NASZEGO MAGAZYNU/WAREHOUSE DELIVERRY
 Dostarczasz towar do naszego magazynu

 Goods delivery to the warehouse

 Towar zostaje przyjęty,
zaewidencjonowany i wprowadzony do
 Receipt, registry and input to the system
systemu
 Masz stały podgląd on-line do stanów
 On-line access to the stock levels via WMS
magazynowych w systemie WMS Anteeo
Anteeo
KLIENT SKŁADA ZAMÓWNIE W TWOIM SKLEPIE/ORDER PLACEMENT
 W komunikacji stosujemy maksymalnie
uproszczoną procedurę przy minimalnej ilości
dokumentów
 W zależności od poziomu integracji
systemowej zamówienia mogą być
atematycznie przekazywane do magazynu,
wprowadzane za pomocą Panelu
Kontrahenta bądź wysyłane mailowo w
formie pliku Excel

 Simplified procedures for exchanging
information with the minimum amount of
documents
 Depending on your choice of system
integration orders can be either
automatically transferred from your shop to
our warehouse, input through the Client’s
Control Panel or sent by an e-mail in a form
of an Excel document

PRZYGOTOWUJEMY TOWAR DO WYSYŁKI/ORDER PREPARATION
 Towar jest konfekcjonowany i pakowany
zgodnie z Twoimi zaleceniami
 Ubezpieczamy towar na czas transportu z
magazynu do miejsca docelowego
 Wystawiamy list przewozowy i zamawiamy
kuriera

 Packaging and packing according to the
client’s recommendation
 The goods are covered by insurance while
being delivered to the customer
 Consignment note issue and courier order

KURIER ODBIERA TOWAR Z MAGAZYNU/ORDER PICK-UP
 Dzięki dostępowi do nowoczesnych
narzędzi na bieżąco monitorujemy
transportowaną przesyłkę
 Klient jest informowany o aktualnym
statusie swojego zamówienia

 Thanks to the access to modern equipment
we are able to monitor the current status of
the delivery
 The customers are informed about the
current status of their order

WSPÓŁPRACUJĄC Z NAMI/COOPERATING WITH US YOU CAN
 Masz kontrole nad towarem i wysyłkami

 Control your stock levels and customer
deliveries

 Możesz rozliczać się w trybie miesięcznym

 Settle accounts with us on monthly basis

 Dostajesz dzienne, tygodniowe oraz
miesięczne raporty

 Receive daily, weekly and monthly reports

KONTAKT/CONTACT:
Point of View
ul. Julianowska 37
05-500 Piaseczno
tel. +48 22 756 41 10
fax +48 22 273 97 90
e-mail: biuro@pov.com.pl

strona www: www.pov.com.pl

