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SÄKERHET OCH KOSTNADSEFFEKTIVITET
FULL CONTAINER LOAD (FCL)

OCEAN SECURE

•

DHL OCEAN SECURE är vår FCL-produkt som har
tagits fram för att möta dina ökande krav på säkerhet,
visibilitet i realtid och större tillförlitlighet. Genom att
använda säkerhetslösningar som innefattar GPS-teknik
och GSM/GPRS eller satellitnätverk erbjuder vi en
lösning med övervakning i realtid för dina högvärdiga
sjöfraktssändningar.

•

•

Vi är en av de största leverantörerna av FCL-tjänster
med globala volymer på nästan 2 750 000 TEU
(Twenty Foot Equivalent Unit).
Våra inköpsspecialister förhandlar fram avtal med
förstklassiga rederier för att säkerställa kvalitet,
volymtillgång och optimal prissättning baserat på
globala volymer.
Genom våra webblösningar kan vi erbjuda visibilitet
och tranparens för dina sändningar.

LESS THAN CONTAINER LOAD (LCL)
•

•

DHL Global Forwardings global nätverk möjliggör dörr-till-dörr-transporter,
visibilitet och kontroll vid internationell sjöfrakt. Med dedikerad och kunnig
personal på mer än 330 sjökontor globalt, tillhandahåller vi globala lösningar
med lokal kontakt.
Vi tar fram en sjöfraktslösning som passar dina behov
gällande ledtid, service och kostnad. Baserat på dina
specifika behov så kan vi konsolidera LCL (Less than
Container Load) sändningar och arrangera effektiva
lösningar för FCL (Full Container Load). Våra
långsiktiga relationer med rederier ger oss möjlighet att
erbjuda både flexibilitet och konkurrenskraftiga priser.
DHL Global Forwarding är inte bara en ledande
sjöfraktsspeditör. Genom Danmar Lines, vår egen
NVOCC (Non Vessel Operating Common Carrier),

kan vi agera som virtuell transportör för både LCL och
FCL. Som transportör kan vi utfärda våra egna
konossement (Bills of Lading) vilket ger oss större
kontroll över kostnad och godsförflyttning.
Våra system erbjuder visibilitet och möjlighet att
uppdatera dina interna systemlösningar och notifiera
tullmyndigheter och andra intressenter om sändningen.

•

•

•
•

•

•

DHL Global Forwarding ser hur viktigt LCL är och
investerar i utveckling av vårt LCL-system. Våra
årliga volymer globalt uppgår till mer än 2 000 000
kubikmeter.
Vi erbjuder omfattande nätverk för både traditionell
LCL och LCL/FCL samt ”Buyers Consolidation” från
såväl enskilda som flera länder.
Vi hanterar LCL-flöden i egna system och på egna
terminaler så att vi kan kontrollera godsflödet,
sändningsinformation, hastighet, punktlighet och
kostnadseffektivitet.
Vi arbetar med såväl direktkonsolideringar till större
marknader via våra nationella Gateways som med
multinationella Gateways med egna feeder-lösningar.
DHL Global Forwarding transporterar mer än 97%
av våra totala LCL-volymer i egna system.
Danmar Lines erbjuder regelbundna veckoavgångar
från Göteborg till över 300 destinationer. För import
har vi avgångar varje vecka från omkring 100
hamnar runt om i världen.
Genom att arbeta med erkända rederier så erbjuder
vi en snabb, kostnadseffektiv och pålitlig LCL-tjänst
som bidrar till din konkurrenskraft.
Alla LCL-tjänster innefattar en svit av webbaserade
systemlösningar som bland annat möjliggör
sändningsspårning och orderbevakning.

DHL Global Forwardings säkerhetsstandard har satt den
nivå som branschen jämför sig mot. Vi var ett av de första
logistikföretagen som gick med i C-TPAT (Customs
Trade Partnership Against Terrorism) programmet och
har framgångsrikt blivit certifierade och validerade av
Amerikanska tullen. Med ett erfaret globalt
säkerhetsteam och ett växande nätverk av platser med
hög säkerhet som täcker världen så är DHL Global
Forwarding rätt partner för hantering av säkerhet kring
din logistikkedja.

DHL INTERNATIONAL SUPPLY CHAIN
DHL Inernational Supply Chain (ISC) är ett center för
styrning och integration av internationella leveranskedjor. Våra tjänster länkar ihop leveranskedjor från
upphämtning till leverans i en lösning designad för att
skapa värde, minska kostnader och öka effektivitet. Den
integrerade tjänsten styrs via en central punkt.
Grundtjänsterna inkluderar inköpsorderhantering,
uphämtningstjänster, informationsstyrning,
logistikkonsultjänster och transportstyrning.

3

DHL Global Forwarding (Sweden) AB
Ocean Freight
Telefon: 0771-400 400
www.dhl.se

11/2011

