TRANSPORT & LOGISTIK

TRANSPORT
& LOGISTIK
Hos ALSO mestrer vi både at levere paller til et centrallager og enkelte pakker
direkte til kunden i en webshop – og hvis en vare er bestilt inden kl. 16.30 til
levering i Danmark, sikrer vi, at den er fremme hos kunden næste dag.
Som bindeled mellem producenter og forhandlere er det en helt naturlig service for os at kunne leve
op til hurtig og effektiv levering, samtidig med at vi også kan leve op til forhandlernes og kundernes
ønsker om senest mulige bestillingsfrist. Vi skal være fleksible, og vi skal være i stand til at tilbyde den
bedst mulige samt den billigst mulige løsning.
ALSO er bindeleddet mellem producenterne og forhandlerne. Det er der sådan set ikke noget nyt i,
men at kunne levere de rigtige varer på det rigtige tidspunkt er i dag blevet en stor udfordring, i takt
med at forhandlerne – såvel i B2B- som B2C-segmentet og ikke mindst de mange webshops – skal
kunne præstere et effektivt flow, der understøtter deres forretning.

KONTAKT ALSO
Claus Holbæk Pedersen, Logistic Manager
Telefon: 4355 9256 - Mobil: 2420 9446
E-mail: claus.pedersen@also.com
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Fra ALSO’s skandinaviske lager i Taastrup ekspederer
vi årligt mere end 11 mio. enheder. Faktisk er vi en
smule stolte over at kunne håndtere så mange
enheder så hurtigt og effektivt – noget, der i sidste
ende er en stor fordel for dig som forhandler.
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Udlandstrafik
Hos ALSO kan vi tilbyde en samlet løsning på transporter til vores kunder i udlandet, og vi sikrer
såvel høj kvalitet som sikker levering til en fornuftig pris.
Vi leverer gennem et lukket netværk i Europa,
hvilket garanterer, at kvalitet og sikkerhed er i top.
Vi kan levere dør/dør til forhandler eller til terminal i
Europa. I resten af verden kan vi tilbyde air, sea eller
sea/air, baseret ud fra dit ønske – og naturligvis altid
til konkurrencedygtige priser.

KONTAKT ALSO
Claus Holbæk Pedersen, Logistic Manager
Telefon: 4355 9256 - Mobil: 2420 9446
E-mail: claus.pedersen@also.com
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Tyverimærkning og
indgraveringsservice
ALSO ønsker at skabe en samlet løsning omkring hardwaren, der kan sælges og implementeres
direkte hos slutkunden. Det skal frigive både tid og ressourcer hos dig som forhandler samt
være med til at øge den samlede omsætning.
En af de services, ALSO kan tilbyde, er tyverimærkning af og indgravering på de leverede produkter.
Det er en service, der eksempelvis henvender sig til større virksomheder, skoler eller andre former for
institutioner, hvor der er brug for at mærke hardwaren.

KONTAKT ALSO
Kontakt din Account Manager hos ALSO eller send en
e-mail til os på: services.scandinavia@also.com
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ALSO garanterer en høj grad af faglighed og tager
sig af alt besværet, hvilket giver et unik produkt, ikke
mange andre kan tilbyde – et produkt, der for dig
som forhandler giver mulighed for at tilføre ekstra
værdi i dine ydelser i forhold til dine kunder.
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Konfigurationsservices
ALSO kender både sine forhandlere og forhandlernes kunder. Derfor er ALSO med til at sikre
den perfekte kundeoplevelse og ikke mindst understøtte forhandlernes individuelle
forretningsstrategi. Det gør vi blandt andet via ALSO’s konfigurationscenter i Taastrup, hvor
klargøring af selv større leverancer klares hurtigt og effektivt.
Her kan vi lægge image på lige så mange PC’er, det skal være, vi kan foretage specialkonfigurering til
større virksomheder og organisationer samt skoler, og vi kan ikke mindst gøre det i tæt samarbejde
med dig som forhandler. Konceptet er ganske enkelt – ALSO’s konfigurationscenter gør arbejdet
effektivt for dig til en rimelig pris.
Du kan viderefakturere din kunde og de udførte konfigurationsydelser lige fra installation af memory
til større tjenester såsom opsætning af servere i rackskabe. I stedet for at du skal have egen tekniker ud
og opsætte en server, gør vi det for dig på vores værksted, så den er klar til installation hos din kunde.
Du fakturerer kunden for udført arbejde, samtidig
med at du kan benytte dine teknikere til andre opgaver. Det betyder, at du rent faktisk kan tjene mere
ved at bruge egne ressourcer til andre indtægtsskabende aktiviteter.

KONTAKT ALSO
Kontakt din Account Manager hos ALSO eller send en
e-mail til os på: services.scandinavia@also.com
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Tredjeparts
logistikpartner
At kunne tilbyde sig som effektiv tredjepartslogistikpartner med en bred vifte af services er lige
præcis det, der adskiller en virksomhed som ALSO fra den traditionelle distributørrolle. Som
tredjepartslogistikpartner med mange services på hylden placerer ALSO sig derfor som det helt
naturlige omdrejningspunkt i flowet fra leverandør til forhandler.
ALSO tilbyder at håndtere processen, lige fra ordren oprettes og bestilles til forsendelse og senere
opfølgning. ALSO har desuden et stærkt distributionssetup, der kombineret med services såsom
bestilling til lager, pick-and-pack, serienummerscanning, mærkning og bundling samt pakning i
kundespecifikke emballager gør det muligt for forhandleren at lade ALSO stå for både lager, indkøb,
opbevaring og logistik.

KONTAKT ALSO
Kontakt din Account Manager hos ALSO eller send en
e-mail til os på: 3pl.scandinavia@also.com

8

ALSO KOMPETENCEGUIDE

Sammen med et stærkt distributionssetup og en
central placering i Taastrup tilbyder ALSO samtidig
en lagerhotelløsning med daglige forsendelser til
det meste af verden. Så lad ALSO designe dit lager
og stå for indkøb, opbevaring og logistik, så du kan
fokusere på din kerneforretning.
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Miljøvenlig
BuyBack
En af de seneste services i ALSO’s palette er BuyBack, der betyder, at ALSO nu tilbyder en
bæredygtig livscyklus. Det IT-udstyr, kunden vælger at udskifte, kan sagtens have en
værdi - ikke kun økonomisk men også for miljøet og samfundet.
Med BuyBack er det muligt at genanvende og maksimere udstyrets livscyklus. Desuden betyder
genanvendelse, at ALSO er med til at sikre, at vores ressourcer udnyttes mere optimalt, ligesom
mængden af drivhusgasser reduceres.
Der er rigtig megen sund fornuft i at tænke på miljøet. Men udfordringen er, at det heller ikke må være
for besværligt. ALSO har derfor etableret et samarbejde med en partner, der har specialiseret sig inden
KONTAKT ALSO
for IT-genbrug. Der er tale om en indarbejdet proces,
som netop gør det enkelt og nemt for forhandleren
Kontakt din Account Manager hos ALSO eller send en
at kunne tilbyde sin slutkunde at have en miljøvenlig
e-mail til os på: services.scandinavia@also.com
profil.
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