Logistiikan
suunnannäyttäjä

Luotettavasti ja tehokkaasti
Movere Oy on kuljetuksiin ja tavaravirtojen

Moveren kilpailukyky perustuu ylivoimai-

ohjaukseen keskittynyt logistiikkayritys,

seen

joka tuottaa myös laivaus- ja varastointi-

tietojärjestelmiin sekä eri kuljetusten mah-

sekä logistiikkaprosessien suunnittelupal-

dollistamiin synergiahyötyihin – voimme

veluja. Päätoimialojamme ovat maatalous,

liittää tilaukseen paluukuljetuksen, joka

rakennusaineteollisuus, kauppa sekä met-

näkyy suorana kustannushyötynä asiak-

sä- ja kemianteollisuus.

kaalle.

prosessinhallintaan,

Operoimme yli 3,5 miljoonaa tonnia vuodessa –
lähes 90 000 täysperävaunullista!

huipputason

Tehdään yh
d e s sä
y r i t y k se si t
oim
k e t ju s t a h a i t u s l li t t u
prosessi!

Ylivoimaista prosessinhallintaa
Tilaus-toimitusprosessien

tehokkuus

ja

Asiakkaidemme

logistiikkaprosessien

toimitusvarmuus ovat toimintamme kul-

osaaminen, ammattitaitoinen henkilöstö

makivet. Vahvuuksiamme ovat suuret ta-

sekä nopeasti muutoksiin reagoiva orga-

varavirrat, laaja ja tasokas palvelutoimitta-

nisaatiorakenteemme takaavat kustannus-

javerkosto sekä merkittävä markkinaosuus

tehokkaan palvelun. Tapamme toimia on

ja maantieteellinen kattavuus Suomessa.

testattu vuosien saatossa jo moneen kertaan – se näkyy luotettavuutena ja pitkäaikaisina kumppanuuksina.

Ohjaamme tavaravirtoja
integroiduilla tietojärjestelmillä
Nykyaikaisimmat

ovat

Asiakas pääsee tallentamaan tilauksensa

logistiikkapalvelujamme.

valmiilla tilauspohjilla ja saa heti ruudulle

Meillä on käytössämme asiakkaiden omiin

kuljetusten tilanteen. Kuljettajan päätelait-

järjestelmiin integroitava ohjausjärjestel-

teesta lähetetään lastaus- ja purkutiedot

mä, joka kattaa koko toimitusprosessin

suoraan järjestelmään. Reaaliaikainen seu-

alusta loppuun.

ranta mahdollistaa myös ennakoinnin, jos

oleellinen

osa

tietojärjestelmät

kuljetusprosessi ei etene suunnitellusti.

Tehosta toimintaasi huippuluokan tietojärjestelmillämme!

U lkoista
l og i s t i i k k a
si
meille – vo
it k e
omiin ydin skitt yä
toimintoihisi!

Keskity olennaiseen
Ulkoistamalla yrityksesi logistiikkatoimin-

Pystymme minimoimaan varastoon sido-

not Moverelle saat merkittäviä kustannus-

tun pääoman suunnittelemalla imuohjau-

säästöjä etkä tarvitse omaa henkilöstöä

tuvat toimitukset, joissa on selkeät toimin-

kuljetusten järjestämiseen. Samalla vähe-

tamallit ja omat ehdot jokaisella toimijalla.

nee myös seurantaan, virheiden korjaami-

Kun me hoidamme operatiiviset tehtävät,

seen, ohjeistamiseen ja moneen muuhun

voit keskittyä omaan työhösi.

jälkityöhön käytettävä aika.

Yhteydenotot: kontakti@movere.fi
Kansainväliset kuljetukset: international@movere.fi
Henkilökohtaiset sähköpostit: etunimi.sukunimi@movere.fi
Puh. 020 471 7100
www.movere.fi

