FRAMGÅNGSBERÄTTELSE
F und R LOGISTIK använder skickligt TimoComs lagerbörs
F und R LOGISTIK Südost-Europa Spedition GmbH var en av de första användarna som för några veckor sedan lade in sina
tomma lagerytor i den nya TimoCom-lagerbörsen. Och det visade sig snabbt att det lönade sig.
"Naturligtvis blev vi glada att vi så
enkelt kunde utnyttja vårt lager fullt ut
– framför allt eftersom vi fått dessa
merintäkter utan större ansträngning",
berättar Siegfried Rott, ägare av F und
R LOGISTIK, med ett leende. Och det
var faktiskt en väldigt okomplicerad och
enkel historia. I företagets lager i
Wallenhorst vid Osnabrück hade några
kvadratmeter blivit lediga. Men F und R
LOGISTIK kände redan till den nya
TimoCom-lagerbörsen och lade in de
tomma ytorna där. Vad som hände sen
beskriver Siegfried Rott så här: "En
speditörkollega ringde och frågade
efter de lagerytor som erbjöds i
TimoCom-lagerbörsen. Hans problem var att han inte kunde lasta av en del av varorna eftersom mottagaren, ett närbeläget
handelsföretag, inte ville godkänna mottagandet. Nu var han tvungen att snabbt hitta en plats för frakten. 30 minuter senare
levererade han 20 pallar till oss." Utan TimoComs lagerbörs hade denna speditör sannolikt behövt ringa många samtal
innan han hade hittat en passande och ledig lageryta. Men nu krävdes endast ett samtal så var allt klappat och klart.
Optimal användning av lagerbörsen
"Exemplet med F und R LOGISTIK visar precis hur man använder TimoComs plattformar på bästa sätt för att göra goda
affärer", säger Marcel Frings, Chief Representative på TimoCom, "F und R LOGISTIK har totalt 1 200 kvadratmeter
omlastningslager. Då kommer det alltid att finnas en eller annan tom lageryta. Men med TimoCom-lagerbörsen är det nu
möjligt att med minimal ansträngning utnyttja lagret fullt ut." Och även från andra hållet sett är lagerbörsen perfekt.
Fraktförare eller speditörer som letar efter lagerytor hittar snabbt och enkelt vad de söker i lagerbörsen. Här hittar man
rätt lager precis när man behöver det – utan långdraget sökande och tidskrävande telefonsamtal.
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