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Value Beyond Logistics
A PST Hungary Kft. (a MITSUI-SOKO GROUP tagja) a raktározási, vámés szállítási szolgáltatások megbízható partnere magyar és az
európai piacon.
a MITSUI-SOKO anyavállalat erős globális háttere (2012-től)
több mint 60 multifunkciós logisztikai központ a világ négy kontinensén
széleskörű logisztikai szolgáltatások
PST Hungary Kft – a progresszív és innovatív megoldások szolgáltatója a belső logisztika területén

FŐ TEVÉKENYSÉGEK

RAKTÁROZÁS

SZÁLLÍTÁS

Többféle raktározási /
készletgazdálkodási
lehetőség, pontos
raktározási és ellenőrzési
folyamat a modern
online berendezéseknek
köszönhetően.

Világszerte rugalmas és
professzionális megközelítést
biztosít a különböző szállítási
típusoknál.
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KECSKEMÉT
NISSIN FOODS KFT.

LOGISZTIKAI KÖZPONT
SZÉKHELY/A PST HU VEZETŐSÉGE
A VÁMNYILATKOZAT TELEPHELYE

RAKTÁROZÁS

Bővített hozzáadott
értékű szolgáltatások

2 logisztikai telephely Magyarországon

Minőségellenőrzés és rendeléskezelés

Több mint 20.000 m2 raktározási terület

A raklapok irányítása és kezelése

Komplex raktározási szolgáltatások
biztosítása Magyarországon és
Szlovákiában

A visszáru diagnosztikája és ellenőrzése

Modern raktárak WMS és TMS
megoldással
A végfelhasználó részére történő
áruelosztás
Online hozzáférés a SW információkhoz,
beleértve a megrendelési rendszert is
Logisztika a webáruházak számára

Automatizált raktári megoldások
(KARDEX)
Szabványos kiszállítási rendszerek
(FIFO, FEFO, kanban, tétel szám, stb.)
Raktári folyamatok optimalizálása
Hozzáadott értékű szolgáltatások –
csomagolás, átcsomagolás, címkézés,
okmányozás, speciális csomagok és
multipackok feldolgozása, promóciós
tételek beillesztése
Belső logisztika

ÜGYFÉL LOGISZTIKA
Zoltek Zrt.
Szolgáltatások

Nissin Foods Kft
szolgáltatások

Ügyfél logisztikai tevékenységek
átvállalása, végzése

Ügyfél logisztikai tevékenységek
átvállalása, végzése

Belső anyagmozgatás és raktározás
végzése – 24/7

Belső anyagmozgatás és raktározás
végzése –24/7

Közúti, tengeri és légi szállítmányozás
szervezése – közel 800 millió Forint
éves forgalom

Közúti, tengeri és légi szállítmányozás
szervezése

Túlméretes projekt szállítmányok
szervezése – 90 darab túlméretes
szállítmány 2017-ben
Készlettervezés és készletgazdálkodás
Bejövő, kimenő, reverz és inverz
logisztika menedzselése
Vámkezelés export / import – éves
szinten 1000 sikeres vámkezelés
Változásmenedzsment
Ellátási lánc tanácsadás

Készlettervezés és készletgazdálkodás
Bejövő, kimenő, reverz és inverz
logisztika menedzselése
Külső raktárak használata – VMI
Változásmenedzsment
Ellátási lánc tanácsadás

SZÁLLÍTÁSOK
TENGERI SZÁLLÍTÁS
Saját kirendeltségek nemzetközi
hálózata
Export és import
Telekonténeres (FCL) és
részszállítmányok (LCL) szállítása
Saját gyűjtő konténerek Ázsiából
Door-to-door szállítás kikötőből
kikötőbe
Konténerszállítás minden típusú
konténerrel (standard, high cube,
open top, flat rack, reefer)
Túlméretes szállítmány szállítása
Veszélyes áru szállítása (IMDG alapján)
Saját hajóraklevél kiállítása (NVOCC)
Az áru raktározása és átrakodása és
azok későbbi raklapozása
Vámkezelés és a logisztikai központban
történő szállítmányok feldolgozása

Speciális követelmények
egyedi megoldása

LÉGI SZÁLLÍTÁS
Saját kirendeltségek nemzetközi hálózata
Konszolidált szállítmányok
Expressz prioritású szállítások
Szabályozott hőmérsékleten történő
áruszállítás
Értékes áruk és katonai felszerelések
szállítása
Szállítás reptérről reptérre
Door-to-door szállítások
Vámkezelés és a logisztikai központban
történő szállítmányok feldolgozása

TELEAUTÓS ÉS RAKLAPOS
SZÁLLÍTÁSOK EURÓPA-SZERTE
A szabad szállítási kapacitások hatékony
kihasználása
A tengeri szállítás „First/Last Mile
Deliveries” szolgáltatása
Vámügyintézés
Az áru raktározása és átrakodása és azok
későbbi raklapozása
Logisztikai központban történő
szállítmányok feldolgozása

ÁRUELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
Online feldolgozás és nyomkövetés a
TMS-en keresztül
Raklapelosztás
Kézbesítés D+1
Időben történő kézbesítés
Utánvét
Raklapkezelés
A visszáru ellenőrzése és feldolgozása
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