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HELTÄCKANDE
LOGISTIKLÖSNINGAR
KONTROLLTORN
DHL Global Forwardings Kontrolltorn arbetar med
logistikadministration och logistikutveckling. Det kan
handla om operationella tjänster för såväl in- som
utflöden – exempelvis:
•
•
•
•
•
•
•
•

transportplanering
bokning
dokumenthantering
avvikelsehantering
fakturakontroll
reklamationshantering
transportpriser, Ad Hoc-upphandling
statistik & KPI

Det kan även innefatta utvecklingstjänster med
målsättning att se till att du får en logistiklösning som
passar aktuellt behov. Med rätt lösning går det att öka
effektiviteten och minska kostnaderna.

DHL LLP finns till för dig som söker efter en partner som kan hjälpa dig att
utveckla din logistik. Vi har mångårig erfarenhet av att utveckla logistiklösningar
som är anpassade efter kund- och verksamhetskrav.
EN PARTNER OAVSETT LOGISTIKBEHOV
Våra lösningar hjälper företag att öka sin kostnadseffektivitet, kontroll och flexibilitet.
Ökad konstnadseffektivitet nås genom:
• En logistiklösning som är anpassad till de faktiska
kundbehov som finns
• En rörlig kostnad för de tjänster som utförs istället
för en fast kostnad som finns för en intern funktion
hos kund
• En effektiv systemplattform och kunnig personal

Ökad kontroll erhålls genom:
• En partner för logistiktjänster – ”One Stop Shop”
• Tydliga gränssnitt och rapportering
• Visibilitet för alla flöden
• Fastställda ledtider, hög precision och proaktivitet i
hantering av avvikelser i leveranskedjan
• Bättre tillgänglighet jämfört med en intern funktion
hos kund
Ökad flexibilitet skapas genom:
• En skalbar, modulbaserad lösning
• En kompetent och erfaren logistikpartner

TULLTJÄNSTER
DHL Global Forwarding har gedigen kompetens och
erfarehet inom tullområdet. Vi kan hjälpa er med:
Operationella tjänster
• import- och exportdeklarationer
• aktiv och passiv förädling
• tullvärde och klassificering
• tullager E
• intrastatrapportering
Konsulttjänster
• analys och rådgivning
• AEO-certifiering
• utbildning inom olika tullförfaranden
• administration av tulltillstånd och avräkningar/
återbetalningskrav vid aktiv/passiv förädling

Vi anpassar vårt åtagande efter kundbehov vilket innebär
allt från enklare tulldeklarationsuppdrag till mer
omfattande helhetsåtaganden som täcker alla aktiviteter
kopplade till ett företags tullhantering.

KONSULTTJÄNSTER
DHL Global Forwarding erbjuder tjänster som innefattar
kartläggning, analys och implementation av lösningar
som ger förbättrad service och minskade kostnader.
Tjänsterna kan delas in i fyra huvudområden – Ledning,
Process, Struktur och Miljö.
Ledning
Övergripande analys av logistikverksamhet och
identifiering av förbättringspotential. Utveckling av
logistikstrategi som stödjer övergripande affärsmodell
och målsättning.
Process
Kartläggning, analys, design och implementering av
förbättringsåtgärder som ökar administrativ effektivitet,
minskar kostnader och förbättrar kvalitet i logistikrelaterade processer.
Struktur
Utveckling av strukturer som ökar effektivitet och kvalitet
i varuflödeskedjan. Det innefattar såväl fysisk varuflödeskedja som intern organisation och organisation sett ur ett
större perspektiv för att även innefatta andra aktörer i
varuflödeskedjan.
Miljö
Utsläppsanalys och simulering för att skapa förbättrade
varuflödeskedjor med mindre miljöpåverkan.
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