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Hitachi
Transport
System,
the smart
company

Bent u op zoek naar slimme en effectieve
oplossingen voor uw logistiek ? Door samen te
werken met Hitachi Transport System (HTS) zijn
deze oplossingen binnen handbereik. Wij zorgen
ervoor dat uw logistieke operatie één geheel is
én uw zending op tijd. Onze specialisten werken
met passie, zijn integer en zijn door hun vakkennis
in staat om zich snel in te leven in de vragen die
in uw organisatie spelen.

Het wereldwijde netwerk van HTS biedt u meer
voordelen: we hebben vestigingen dicht bij uw
klanten. Onze specialisten, waar ook ter wereld
werkzaam, letten op ieder detail waardoor we
onze diensten met de grootst mogelijke precisie
uitvoeren. Wij zorgen ervoor dat onze dienstverlening achter de schermen plaatsvindt, zodat
u zich kunt blijven focussen op uw bedrijfsactiviteiten.

Een goedlopende logistieke operatie zorgt voor
tevreden klanten. En juist daarvoor bent u bij
HTS aan het juiste adres. Met onze kwalitatief
hoogwaardige logistieke diensten blijft u uw
concurrenten voor. Als internationaal opererend
bedrijf met een lokale aanwezigheid, kunt u met
onze medewerkers in uw eigen taal communiceren.

HTS heeft voor al uw logistieke vragen een
oplossing. Wij bekijken direct op welke slimme
manier we onze logistieke diensten kunnen
inzetten zodat u er voordeel mee kunt behalen.
Smart Logistics, noemen wij dat !
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Global: HTS biedt u het voordeel van een wereldspeler
maar communiceert in de taal en cultuur van de landen
waarin we zijn gevestigd. Door productie en consumptie
te verbinden, komt door onze wereldwijde dekking
‘de wereld’ voor u dichterbij. U kunt uw hele mondiale
logistiek aan ons overlaten. Door ons one-stop shopping
aanbod verzorgen onze medewerkers u een compleet
pakket aan logistieke diensten. Dit maakt uw logistiek
minder complex en juist meer transparant.

Onze
strategie
vertaald
in 3 kernwoorden

G l o b a

De strategie is teruggebracht naar drie kernwoorden:
Global, Green en Comfortable.

Green: Alles wat HTS voor u regelt, gebeurt met oog
voor een duurzame en schone wereld. Ons streven
is om uw omgeving te respecteren, zo min mogelijk
te belasten en u een zo groen mogelijke oplossing aan
te reiken.
Het maakt niet uit of de wereld nu plat of rond is. Met een uitgebreide dekking en
een groot netwerk verkleint HTS de wereld. In ieder land is één van onze lokale
specialisten u altijd graag van dienst.

Bij HTS staat het licht altijd op groen. Bij het leveren van kwalitatief hoogwaardige
logistieke diensten respecteren wij de groene omgeving maar sturen u niet het bos
in. Wij doen wat we hebben afgesproken en behalen de gestelde doelstellingen.
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Comfortable: Een aangename dienstverlening, dat is wat
wij garanderen. Oplossingen aandragen en verbeteringen
toepassen om samen uw logistieke operatie naar een
hoger plan te tillen. Op de hoogte zijn van uw operatie
en wensen. Dat verwachten en vragen wij van al onze
medewerkers.

HTS ontzorgt.
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Onze
waarden;
waar het
allemaal
om draait

Kwaliteit:
Elk detail is belangrijk.

Elke deadline, elk stukje van de
verpakking, ieder product: ieder detail
doet ertoe. We zijn in het bezit van
het ISO 9001:2008- en AEO-certificaat.
Dit laat zien dat we kwalitatief hoogwaardige diensten aanbieden waardoor
we perfecte prestaties bij ieder
geleverde dienst kunnen garanderen.

Service:
Ongemerkt regelen
we alles voor u.

Onze dienstverlening vindt zoveel
mogelijk achter de schermen plaats.
Het hoge serviceniveau hoeft niet
zichtbaar te zijn maar vooral voelbaar.
U kunt zich volledig richten op uw
bedrijfsactiviteiten en wij zorgen dat
uw klant de zending ontvangt.
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Betrouwbaar:
Daar heeft u recht op !

Wij doen wat we zeggen en zeggen
wat we doen. Doelstellingen (Key
Performance Indicators) worden
geformuleerd en opgevolgd. In plaats
van alleen aan de verwachtingen te
voldoen, streven wij er ook altijd naar
om ze te overtreffen. Terwijl u goede
resultaten verwacht, leveren wij de
beste, altijd !

Persoonlijk:
U kent ons én onze medewerkers kennen uw bedrijf.

U spreekt niet met een bedrijf maar
met de mensen die er werken.
Uw contactpersoon is op de hoogte
en denkt altijd met u mee. HTS streeft
naar een langdurige samenwerking
waarbij het continue verbeteren van
uw logistieke operatie centraal staat.

Snel, eenvoudig en
uitgedacht. Met Smart
Logistics leveren wij
uw zending met de
gewenste kwaliteit
en beste service.
Zelfs dat ene vliegje
dat aan een zending
blijft kleven halen we
er voor u af.

Uw zending eenvoudig volgen en direct
op de hoogte zijn door middel van Track
& Trace.

‘Smart
Logistics’,
de route
naar slimme
en efficiënte
oplossingen
Door het slim inzetten van de juiste middelen
blijft u uw concurrenten voor. HTS gaat voor
u altijd op zoek naar de duurzaamste, kortste,
prijsgunstigste en slimste oplossing. Door het
inzetten van onze kennis en wereldwijde
dekking maken we voor u een efficiencyslag.
We bedenken innovatieve concepten en
ontwerpen uw logistiek; van magazijninrichting
tot uw complete supply chain. We zorgen er
niet alleen voor dat u uw concurrenten voorblijft,
het levert u ook tevreden klanten op !

HTS biedt altijd een ‘smart’ oplossing.

HTS’
Supply Chain
Management
optimaliseert

Bij Supply Chain Management draait
het allemaal om de vraag: Waar kunnen
uw producten het beste geproduceerd
en opgeslagen worden zodat u de beste
servicegraad heeft tegen de laagst
mogelijke logistieke kosten ? Onze experts
van de afdeling Logistics Engineering
onderzoeken hoe HTS voor u een optimaal
resultaat kan behalen. Ze brengen uw
logistiek in kaart en overleggen de beste
mogelijkheden met u. Met de aanvulling
van ons voorraad- en projectmanagement
beheerst én optimaliseert u uw keten.
Onze Supply Chain Managementdienst
maakt uw supply chain controleerbaar,
meetbaar en inzichtelijk. Door real-time
inzicht en een korte reactietijd loopt uw
logistiek op rolletjes. Bovendien is uw
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supply chain voorbereid op de toekomst.
Wij stemmen onze diensten af op
specifieke producteigenschappen.
Maar ook combineren we dezelfde type
producten bij de opslag én de verzending.
Dit zorgt ervoor dat de kosten van uw
supply chain beheersbaar blijven.
Wij nemen u graag alles uit handen:
van de planning, het consolideren van
verzendingen tot douane- en BTWdiensten en overleg met leveranciers.
Alle benodigde logistieke diensten
kunnen wij voor u uitvoeren.
Met een ‘Smart Supply Chain’ bent en
blijft u uw concurrenten voor.
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Natuurlijk wilt u dat de logistiek in uw
bedrijf vlekkeloos verloopt. Naast ons
wereldwijde netwerk aan magazijnen,
die het mogelijk maken om uw producten
op te slaan over de hele wereld, zorgt
HTS er ook voor dat alle puntjes op de
‘i’ staan en dat uw goederen op tijd bij
u of uw klant worden geleverd.

Overzichtelijke en inzichtelijke bevoorrading.

Warehousing,
meer dan
alleen opslag

Kijkdoos
Op iedere locatie van
HTS kijkt u uw ogen
uit. Met uiteenlopende
producten, van kleding
tot graafmachines,
ieder magazijn is
anders ingericht.
Onze medewerkers
geven u graag een
rondleiding.

HTS heeft meerdere vestigingen op strategische locaties
in Europa. Deze locaties zijn speciaal ingericht voor de
producten die hier opgeslagen zijn. Van zonnepanelen tot
elektronica, van grote boren tot de kleinste spare parts.
De specialisten van de afdeling Logistics Engineering
kunnen magazijnen zo optimaal mogelijk inrichten op basis
van uw producten, wensen en eisen. Na de implementatie
houden onze medewerkers uw processen goed in de gaten
en verbeteren desgewenst uw logistieke operatie.
Bij logistiek komt meer kijken dan alleen de opslag van uw
producten. HTS zorgt ervoor dat uw logistieke keten een
geheel is. We leveren u een compleet pakket aan diensten
die uw keten van begin tot einde verbindt. Met ons ITsysteem heeft u inzicht in uw voorraad en het verloop
van de goederenstroom. Met onze Value Added Services
verzorgen wij bijvoorbeeld de douane-inklaring, etikettering
of assemblage. En natuurlijk leveren we uw eindproduct af
bij uw klant. Van full truckloads of groupage diensten, HTS
draagt zorg voor uw uitgaande distributie.
Maar ook voor cross-dock activiteiten kunt u bij ons terecht.
Door materialen te combineren, te sorteren en zo kort
mogelijk op te slaan, bespaart u kosten en tijd.
Beschikt u over een eigen magazijn, maar wilt u gebruik
maken van de slimme diensten van HTS ? Ook dat kan.
HTS biedt in-house logistieke diensten die een gedeelte
van of de gehele productielijn beslaan.

U vindt onze magazijnen op mooie
maar vooral ook strategische locaties.

Value Added
Services,
een compleet
product

Soms is meer nodig dan alleen het
transport van uw producten van A naar B.
Uw product heeft net iets meer zorg of
extra behandeling nodig. Zoals data
opslag infrastructuren die door de medewerkers van HTS worden geïnstalleerd,
geprogrammeerd, verpakt en gereed
gezet voor verzending. Voor de meest
uiteenlopende producten biedt HTS
Value Added Services die uw product
compleet maken.
Opslag en verscheping worden met alle
benodigde stappen in uw productieproces
gecombineerd. Van montage, (ver)pakken
en kitten, tot het toevoegen van documentatie. Deze aanvullende diensten
geven uw goederen meerwaarde,
maar het bespaart u ook tijd en geld.

Wat zou het efficiënt en
groen zijn als de data
opslag infrastructuren
gevoed worden met
energie afkomstig van
zonnepanelen.

Ons aanbod van Value Added Services
maken we graag passend voor u.
Door het bedenken van slimme oplossingen of door gewoonweg verschillende
diensten te combineren tot een passend
geheel.

HTS levert u graag
oplossingen voor een
compleet geheel.

s ma r t l o g i s t i c s

De Value Added Services van HTS worden
afgestemd op uw productspecifieke behoeften.

HTS laat
grenzen
vervagen
U herkent het waarschijnlijk: bij de invoer
en uitvoer van uw producten loopt u tegen
allerlei handelingen en regelgevingen aan.
HTS is een erkend douane-expediteur
waardoor wij uw producten snel in kunnen
klaren en onnodige kosten kunnen
voorkomen.
U wordt geadviseerd met een compleet
pakket op het gebied van douane- en
BTW-diensten. Zoals de volledige
ondersteuning en afhandeling van
douanezaken en advies op het gebied
van fiscale vertegenwoordigingen.

Zou het niet handig zijn om simpelweg twee continenten aan elkaar te schuiven als
we goederen vervoeren van het ene continent naar het andere ? Onmogelijk natuurlijk,
maar HTS helpt u wel om de afstand tussen de continenten te verkleinen. Samen met
u kiezen we de meest efficiënte manieren om uw goederen te verplaatsen.

Bij HTS kunt u ook terecht voor bonded
warehousing. Als uw goederen in ons
magazijn zijn opgeslagen, doen wij slechts
één keer per maand een invoeraangifte.

Hierdoor betaalt u alleen invoerrechten over
die producten die ook werkelijk verkocht
en geleverd zijn binnen de Europese Unie.
Maar deze constructie biedt nog meer
voordelen: u loopt geen risico om voor
voorraden te betalen en u ontwijkt de kans
op dubbele afdrachten.
Onze douane- en fiscale experts zijn op
de hoogte van de laatste wetgeving en
hebben de nodige expertise om een vlotte
en snelle inklaring voor uw zending te
regelen. Er wordt grensoverschrijdend
gewerkt met het doel om optimale
oplossingen en diensten aan te bieden.
Ons AEO-certificaat geeft aan dat de
douane ons heeft erkend als een veilige en
betrouwbare partner. Dit betekent dat veel
minder douanecontroles worden gedaan op
onze, en dus ook uw Europese goederenstromen.

HTS regelt een snelle douane-inklaring.

Smart
Logistics
via lucht-,
water- en
wegtransport

Uw klanten zijn gevestigd in verschillende
landen en u wilt dat uw producten daar
snel en veilig aankomen. HTS biedt de
meest uiteenlopende transportdiensten
tegen uitstekende tarieven. Van het
transporteren van een klein pakket tot
zwaar bulkgoed, wij verzorgen iedere
inkomende of uitgaande intercontinentale
of pan-Europese goederenstroom voor u.
Met ons fijnmazig distributienetwerk
via land, zee en lucht kunt u vanuit
ieder land uw goederen razendsnel
verzenden.

Wegtransport

In Europa werken we samen met een
aantal door ons geselecteerde transporteurs. Wij kiezen de transporteur
die het meest geschikt is voor uw
specifieke zending. En u maakt gebruik
van onze volume- en schaalvoordelen.
Een ideale combinatie !

Luchtvracht

HTS is erkend IATA-agent met een

uitgebreid netwerk van hubs over de
hele wereld en we werken samen met
verschillende luchtvaartmaatschappijen.
Door ons wereldwijde netwerk is
de hele wereld binnen handbereik.
Uw logistieke operatie wordt transparanter en eenvoudiger te beheren.

zorgt dat uw goederen op tijd de plaats
van bestemming bereiken tegen flink
concurrerende tarieven. Met één enkel
‘Through Bill of Lading’ wordt uw zending
zonder complexe documenten van
oorsprong tot bestemming geleverd.

Zeevracht

Als groene expediteur maakt HTS
veel gebruik van intermodaal vervoer.
Waar mogelijk, vervoeren wij containers
die in de haven aankomen naar onze
magazijnen via de binnenvaart, per
barge. Voor vervoer van en naar het
achterland of andere bestemmingen
maakt HTS ook veel gebruik van
vervoer per spoor.

HTS heeft contracten met de meeste
rederijen waardoor u er altijd van
verzekerd bent dat uw zending mee
kan als u gebruik maakt van onze
zeevrachtdiensten. En we nemen u
nog meer uit handen. Van het managen
van al uw documentatie tot het
inklaren en uitklaren van zendingen,
van het regelen van de transportverzekering tot het ophalen en
afleveren van zendingen.

Sea-Air

Sea-Air is een goed alternatief als u
de transittijd van zeevracht te lang vindt
en luchtvracht te duur. Sea-Air is een
combinatie van zee- én luchtvracht die
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Intermodaal vervoer

Pakketdiensten

Door wereldwijd samen te werken met
pakketvervoerders versturen we ieder
pakket of poststuk voor u. Door het
gecreëerde volume krijgt u, zelfs vanaf
uw eigen locatie, uitstekende prijzen.

HTS biedt u snelle en veilige oplossingen met
de beste service tegen een concurrerende prijs.

Bij HTS stellen we ons tot doel om de
logistieke operatie voor uw product(groep)
zo efficiënt mogelijk in te richten.
Daarbij draait het allemaal om uw
product. We hebben ervaring in het
uitvoeren van de logistiek voor uiteenlopende producten. Zo kunnen we van
de kleinste boorkop of metaalfrees tot
een complete hydraulische arm van een
gigantische graafmachine opslaan en
vervoeren.
Aangezien ieder onderdeel van uw
product belangrijk is, krijgt elk bij ons
opgeslagen onderdeel veel aandacht.
Op deze manier kunnen we een benodigd

Van spare
parts
tot zwaar
transport

vervangend onderdeel snel leveren.
Uw klant wordt zo snel geholpen en kan
uw product binnen de kortste keren weer
gebruiken.
Ook weten we bij HTS raad met zware
en grote producten. Hele graafmachines,
generatoren, turbines, treinen en
bouwmaterialen transporteren we naar
soms de meest onherbergzame plekken.
Onze afdeling Projectlading kan u tevens
van dienst zijn met de specifieke condities
van vervoer, behandeling in de haven of
luchthaven, (tijdelijke) opslag en douanetechnische zaken.

In handen van HTS worden zware en
volumineuze producten flexibel en wendbaar.

Voor u een hoger rendement behalen door slimmer te denken: ‘From door to door’ en verder.

from door...

to door

smart

logistics

Smart Logistics:
Supply Chain Management
Warehousing
Value Added Services
Customs clearance
Road transport
Air freight
Sea freight
Rail
Intermodal transport
Heavy logistics
Project cargo
Express

Neem contact met ons op:

Nederland

Duitsland

Engeland

Italië

Spanje

Frankrijk

www.hitachitransport-eu.com

