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Expediţii cu prioritate

despre
Serviciul asigură livrarea în regim
track&trace a trimiterilor poştale
şi coletelor de mici dimensiuni
către destinatari ﬁnali

timp
Termenul de livrare este de

24/48 ore
beneﬁcii
- trasabilitate pe tot parcursul livrării
- structura dedicată (curieri auto)
- software user friendly

descriere
Serviciul EXPRESS de ridicări şi livrări ale coletelor în
locaţiile indicate în aria de acoperire a serviciului implică
un sistem logistic dedicat
Frecvenţa de colectare este prestabilită conform nevoilor
speciﬁce ale beneﬁciarului
Preluarea corespondenţei se face în baza unui borderou,
ﬁecare colet ﬁind scanat individual şi preluat în gestiunea
operatorului poştal. Pe parcursul livrării, ﬁecare colet
este scanat la ﬁecare manipulare (livrarea la destinaţie
sau în orice punct logistic de pe ﬂux)
Serviciu disponibil în:
Bucuresti+ Ilfov
Ramnicu Valcea
Cluj Napoca
Pitesti
Sibiu
Campulung
Bacau
Curtea de Arges
Iasi
Mioveni
Constanta
Targoviste
Galati
Alexandria
Braila
Calarasi
Ploiesti
Tulcea
Brasov
Slobozia
Fagaras
Buzau
Timisoara
Focsani
Lugoj
Vaslui
Craiova
Barlad
Targu Jiu
Botosani

Suceava
Satu Mare
Baia Mare
Oradea
Bistrita
Zalau
Miercurea Ciuc
Targu Mures
Sighisoara
Alba Iulia
Deva
Hunedoara
Petrosani
Lupeni
Vulcan

logistică
Pink Post dispune de:
- depozit central extins (3,000 mp)
- 3 HUB-uri principale (Bacău, Cluj, Sibiu)
- curse interne de linie (25 rute de noapte
care asigură legătura între depozitul
central şi toate ﬁlialele din ţară)

by

- ﬂotă de maşini
- personal dedicat
- reţea operaţională naţională
- software dedicat

ﬂux operaţional

Lansare comanda
1
Pick Up sofer
2
Receptie HUB/Dispecerat
3

Da

Nu

Locatie
Bucuresti
Cantarire selectiva colete
4

Transport
HUB/Dispecerat livrare
5
Receptie HUB /Dispecerat
livrare
6
Livrare destinatar
7

Retur
documente/CP

Da

Emitere AWB retur doc.
7’

Nu

Arhivare documente livrare/introducere date in sistem
8
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detaliere proces
1)
-

Lansare comanda:
online prin emiterea de self AWB
telefonic
e-mail

2) Pick Up sofer :
- ridicarea coletelor de la adresa indicata de expeditor
- transportul coletelor in centrul de sortare/dispecerat
3) Receptie HUB/dispecerat:
- receptie prin scanare nominala a coletelor in centrul de
sortare/dispecerat
- sortare pe rute de destinatie
4) Cantarire selectiva colete:
- coletele procesate in centrul national de sortare (HUB) se cantaresc
selectiv pentru veriﬁcarea conformitatii
5) Transport HUB/dispecerat livrare:
- transportul trimiterilor prin reteaua proprie Pink Post in centrul de sortare
sau dispeceratul de livrare dupa caz
6) Receptie HUB/dispecerat livrare
- receptia trimiterilor nominala prin scanare in HUB/ dispecerat livrare
- alocarea pe rutele de livrare ale soferilor
7) Livrare destinatar
- livrarea coletelor catre destinatari pe baza de semnatura de primire
- inregistrarea in sistem prin scanare nominala si introducerea detaliilor de
livrare ( persoana care a semnat si datele de identiﬁcare)
7') Emitere AWB retur documente
- pentru coletele a caror livrare presupune returnarea de documente la
expeditor se intocmeste AWB de retur documente
- trimiterea cu documentele retur reintra in circuitul standard de livrare
8) Arhivare documente de livrare / introducere date in sistem
- documentele rezultate in urma livrarii se arhiveaza iar datele de livrare
(data, ora, persoana care a semnat de primire si datele de identiﬁcare) se
introduc in sistem pentru a putea ﬁ vizualizate de expeditor

by

