
Meille sopimuslogistiikka on muutakin kuin varastointia. Sopimuslogistiikka tarkoit-
taa mahdollisuutta tarjota asiakkaiden tarpeisiin sopivia tukipalveluita ja kehittää 
niitä yhdessä eteenpäin. Tämä merkitsee myös kattavaa lisäarvopalveluvalikoi-
maa, jonka ansiosta asiakkaamme saa meiltä juuri sitä, mitä tilaa.

Valikoimaamme kuuluu neljänlaisia sopimuslogistiikan lisäarvopalveluita:  

1. Tietotaitoa, jonka pohjalta rakennamme räätälöintejä ja tuotamme asiakkaan  
tarpeita vastaavia logistiikkapalveluita. Meidän kanssamme asiakas voi olla  
varma, että monimutkaisimmatkin toimitusketjun solmut selviävät. 

2. Tietotuotantoa, jossa jalostamme järjestelmissä olevasta tiedosta asiakkaan  
tarpeen mukaan tukea esimerkiksi päätöksentekoon ja toiminnanohjaukseen. 

3. Käsittelyä, jonka teemme asiakkaamme puolesta. Käsittelytyö voi olla mitä  
tahansa, jolla edesautamme asiakkaamme liiketoimintaa. 

4. Erityisvarastointipalveluita, joilla vastaamme niihin visaisimpiinkin  
logistiikkatarpeisiin.

11
.1

0.
20

16

Sopimuslogistiikan lisäarvo-
palveluilla älykästä logistiikkaa

Haluatko lisätietoja?
Soita 010 520 01 tai käy netissä 
 www.dbschenker.com/fi



Lisäarvopalvelut helpottavat ja tukevat asiakkaidemme liiketoimintaa. Alla on esimerkkejä eri  
mahdollisuuksista, joita lisäarvopalvelumme tarjoavat.

Tietotaito
Tarjoamme logistiikan asiantuntijapalveluita liittyen kemi-
kaalivarastointiin, erikoistuotteiden käsittelyyn, teknisiin 
logistiikkaratkaisuihin tai logistiikan ulkoistukseen. Meillä 
on laaja asiantuntijajoukko, joka osaa vastata lainsäädän-
töön, viranomaismääräyksiin sekä tulli- tai veromenettelyyn 
liittyviin kysymyksiin. Veloitamme asiantuntijapalvelut 
pääsääntöisesti tuntiperusteisesti.

Tietotuotanto
Teemme asiakkaillemme monia tietojärjestelmiin linkit-
tyviä palveluita. Tallennamme tilaukset järjestelmään 
ja seuraamme joko tilausten, erän tai tuotteiden kiertoa 
esimerkiksi päivämäärän, FIFO:n, SSCC:n tai sarja- ja eränu-
meroseurannan mukaisesti. Luomme asiakkaan tarpeisiin 
istuvia raportointeja vaikkapa varastossa olevien tuotteiden 
saapumispäivämääristä ja päivitämme tuotetietoja vaihta-
malla tuotteiden etiketit sovitun mukaisesti. Tarroitamme 
tuotteita, päivitämme niiden mittatiedot kuljetusta varten 
ja teemme kotiinkutsuja eli koordinoimme varastosaldoja 
sovitun mukaisesti. Teemme lava-alustojen seurannan ja 
hoidamme niiden palautukset. Lisäksi tarjoamme toimitus-
koordinointia, jolloin hoidamme asiakasyrityksen perinteiset 
logistiikkakoordinaattorin työt huomioiden laajemmankin 
palveluverkoston. Veloitamme tietotuotannon lisäarvopalve-
lut asiakaskohtaisesti sovitulla tavalla.

Käsittelytyö
Valikoimaamme kuuluvat uudelleenpakkaukset, asennukset, 
nastoitukset ja hinnoittelumerkinnät esimerkiksi tekstiilei-
hin. Tarjoamme myös tuotteiden pesun ennen niiden varas-
tointia ja teemme täsmäinventointeja asiakkaan tarpeeseen 
pikaisellakin aikataululla. Käsittelytöihimme kuuluvat myös 
tuotteiden lavotukset, kuljetuspakkausten rakentaminen, 
pakkausten hävittäminen, tuotteiden tekninen tarkastus 
ja tuotevirheiden valvonta sekä näytetoimitukset ja näyte-
kansioiden teko. Lisäksi tarjoamme projektitoimituksia ja 
asiakkaan tarvitsemia kokoonpanotöitä, asiakaspalautusten 
kuntotarkastuksia ja ohjeiden mukaisia tuotteiden hävi-
tysjärjestelyitä. Veloitamme käsittelytyöt joko suorite- tai 
tuntiperusteisesti.

Erityisvarastointi
Erityisvarastoinnin saralla tarjoamme muun muassa kemi-
kaalien, korkeiden ja pitkien tavaroiden ja vahingoittuneiden 
tuotteiden varastointia. Lisäksi valikoimaamme kuuluu mas-
savarastointi sekä erilaiset asiakaskohtaiset ratkaisut, jotka 
voivat sisältää varastotilan yhteyteen tarvittavat huolto- tai 
toimistotilat. Veloitamme erityisvarastoinnin suhteessa 
käytettyyn varastointitilaan.


