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Corespondenţă internă

despre

timp

Serviciul asigură preluarea şi livrarea
ﬂuxului intern de corespondenţă
între sediile centrale şi sucursalele /
agenţiile / punctele de lucru ale
aceleiaşi societăţi

Termenul de livrare este de

24/48 ore

Serviciul presupune atingerea unui
număr stabilit de puncte, zilnic sau
de mai multe ori pe zi, sau cu o
frecvenţă prestabilită conform
nevoilor speciﬁce ale beneﬁciarului

-

beneﬁcii
trasabilitate pe tot parcursul livrării
orar prestabilit de ridicări şi livrări
structura dedicată (curieri auto)
software user friendly

descriere
Serviciul ROUND de ridicări/livrări ale documentelor
care circulă între sediile centrale şi sucursalele/agenţiile
aceleiaşi societăţi implică un sistem logistic dedicat şi are
un orar speciﬁc de ridicări şi livrări.
În general necesită mai mult de o atingere pe zi per sediu
şi un traseu scurt din punct de vedere al timpului (livrare
la 24/48h). Acest sistem de livrare corespondenţă
beneﬁciazăde personal dedicat.
Frecvenţa de colectare/livrare este prestabilită conform
nevoilor speciﬁce ale beneﬁciarului, ﬁind în general:
· Bucureşti şi orase mari: zilnic, de 2 ori pe zi;
· Oraşe medii: zilnic, o dată pe zi;
· Oraşe/localităţi mici: de 2-3 ori pe saptămâna.
O agenţie/sucursală/sediu poate trimite în principiu
către trei categorii de destinatari:
1. Sucursale în acelaşi oraş;
2. Sediu central;
3. Alte sucursale din alte localităţi.
Preluarea corespondenţei se face în baza unui borderou,
ﬁecare plic (colet) ﬁind scanat individual şi preluat in
gestiunea operatorului poştal. Pe parcursul livrării,
ﬁecare plic/colet este scanat la ﬁecare manipulare
(livrarea directă la sucursala de destinaţie sau în orice
punct logistic de pe ﬂux)

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

R UND
by

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

