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O firmie
Firma AsstrA Associated Traffic AG została założona w 1993 roku w Zurychu,
Szwajcarii. Dzisiaj AsstrA — to międzynarodowy holding, działający na rynku
usług logistycznych.

AsstrA jednoczy cztery kierunki biznesowe:
AsstrA Forwarding AG
AsstrA Logistics AG
AsstrA Transport AG
EBS Partners AG

— usługi transportowo-spedycyjne, celne oraz
ubezpieczenie ładunków
— opracowanie i nadzór nad projektami logistycznymi,
magazynowanie, operacje eksportowo-importowe oraz
outsourcing w handlu zagranicznym
— przewóz ładunków własnym transportem kołowym
— wdrażanie, modyfikacja oraz wsparcie techniczne
oprogramowania Oracle dla branży logistycznej

AsstrA w liczbach (2010)
AsstrA — to doskonały partner w sferze transportu i logistyki dla osób
pracujących na rzecz rozwoju i dobrobytu społeczeństwa i środowiska
naturalnego.

• biura w 10 krajach Europy i Azji
• 700 pracowników

700 tras

• 100 pojazdów własnego transportu
• 5 agencji celnych

1 300 000 ton ładunków

63 000 przewozów
1 500 przewozów cysternami

1 000 przewozów ładunków
ponadnormatywnych

Rozwiązania kompleksowe
Consulting logistyczny
AsstrA zapewni import i eksport Państwa towarów.
Oferujemy Państwu następujące usługi:

• usługi 3PL, optymalizacja wydatków na logistykę
• konsolidacja ładunków oraz kontrola jakości towarów poprzez inspekcje podczas
przeładunków w Azji (włącznie z Chinami)

• usługa „importera technicznego”, z wykorzystaniem infrastruktury AsstrA w krajach
Europy Wschodniej oraz Unii Europejskiej

• odprawa celna i certyfikacja towarów za pośrednictwem importera AsstrA
• magazynowanie i dystrybucja
• consulting z zakresu organizacji handlu zagranicznego i logistyki

Dostawa ładunków
Rodzaje
transportów:

Kierunki transportów:

• Między krajami Unii Europejskiej a krajami Europy

Wschodniej
• wewnątrz krajów UE (w tym Niemiec i Włoch)
• Między Chinami a krajami Azji Południowo-Wschodniej
i Europy Wschodniej
• Między krajami Europy Wschodniej

• drogowy
• kolejowy
• morski
• lotniczy
• intermodalny

Usługi celne:
Odprawy celne w Niemczech, Włoszech, Francji, Polsce, Litwie, Rosji, Białorusi oraz na
Ukrainie.
Przygotowanie dokumentacji, fachowa pomoc w przygotowaniu deklaracji celnej, karnetu TIR,
dokumentów przewozowych – pełne wsparcie kwestii odprawy celnej.

Ubezpieczenie
Ubezpieczenie ładunków
AsstrA organizuje ubezpieczenie Państwa ładunku ”od wszelkiego ryzyka” (all risk) w najlepszych
firmach ubezpieczeniowych Szwajcarii, Niemiec, Rosji, Białorusi, Ukrainy i Kazachstanu.
AsstrA rzetelnie kontroluje bezpieczeństwo wykonywanych transportów i oferuje korzystne stawki
na ubezpieczenia, które pozwalają Państwu obniżyć koszty ubezpieczenia do minimum.
Ubezpieczenie odpowiedzialności AsstrA
AsstrA ubezpiecza swoją odpowiedzialność spedytora w Basler Versicherung AG (Szwajcaria).
Odpowiedzialność AsstrA jest ubezpieczona na 1 000 000 EUR dla każdego wypadku
ubezpieczeniowego.

Rodzaje przewożonych
ładunków
AsstrA realizuje transporty międzynarodowe oraz organizuje dystrybucję na
miejscu.
AsstrA specjalizuje się w transportach następujących rodzajów ładunków:

• ładunki kompletne «od drzwi do drzwi»
• ładunki ciężkie i ponadgabarytowe (z wykorzystaniem pojazdów specjalistycznych)
• ładunki drobnicowe (stałe linie drobnicowe)
• ładunki niebezpieczne (ADR)
• drogie ładunki (pod gwarancją «przewoźnika celnego» na terytorium Białorusi i Rosji)
• ładunki wymagające utrzymania stałej temperatury (chłodnicze)
• ładunki płynne i sypkie
• szkło panoramiczne
• żywe zwierzęta
• auta osobowe i dostawcze

Własny tabor
Tabor ASSTRA TRANSPORT:
Posiadamy nowoczesne środki transportu: 100 ciężarówek produkcji wiodących
Europejskich firm – Scania i Renault, z naczepami Koegel, Schmitz, Wielton i Faymonville
oraz samochody dostawcze Mercedes i Iveco. Wszystkie auta odpowiadają standardom
ekologicznym EURO-4 i EURO-5.

Rodzaje przewożonych ładunków:

• drogie ładunki
• ładunki ponadgabarytowe
• ciężkie ładunki
• ładunki niebezpieczne
Fachowcy AsstrA Transport zapewniają dystrybucje ładunków drobnicowych w krajach
Europy Wschodniej, realizują przewozy ładunków niebezpiecznych wewnątrz Rosji, dostawę
towarów w kontenerach morskich transportem kołowym, a także udzielają klientom konsultacji
z zakresu optymalizacji transportu.
UBEZPIECZENIE
Odpowiedzialność AsstrA Transport AG jako przewoźnika jest ubezpieczona w firmie
Baloise Insurance Company Limited, Basel. Na życzenie właściciela ładunku, AsstrA
zapewnia dodatkowe ubezpieczenie przewożonego towaru.

Wdrażanie, modyfikacja i wsparcie
techniczne aplikacji biznesowych
Oracle dla branży logistycznej
W ramach wdrażania biznesowych aplikacji komputerowych, zbudowanych na platformie
Oracle, EBS Partners spółka-córka holdingu AsstrA zapewnia:

• audyt bieżących procesów biznesowych
• techniczny audyt infrastruktury
zleceniodawcy
• projekt struktury wdrażanej aplikacji
• automatyzacje implementacji
logistycznych rozwiązań w oparciu
o Oracle Transportation Management

• integracje wdrażanych procesów

z obecnymi aplikacjami biznesowymi
klienta przez Oracle Fusion
Middleware
• szkolenia pracowników klienta
• funkcjonalne i techniczne wsparcie
wdrożonych aplikacji

Wdrażanie aplikacji biznesowych
Będąc
, firmy Oracle — lidera w sferze oprogramowania służącego do zarządzania bazami danych,
EBS Partners specjalizuje się we wdrażaniu, modyfikacji i wsparciu technicznym oprogramowania Oracle w firmach
logistycznych i spedycyjnych.

• sprzedaż licencji na oprogramowanie Oracle
• wybór optymalnego pakietu licencyjnego
IT-outsourcing

• operacyjne wsparcie ERP systemów

Ekopolityka AsstRA
Racjonalne rozwiązania transportowe:

• dokładne planowanie tras
• stały monitoring stanu technicznego pojazdów
• kierowcy doświadczeni w jeździe ekonomicznej
Praca i życie bez szkody dla środowiska naturalnego:

• uwzględnienie wymogów ekologicznych przy zakupach
• własny tabor samochodów odpowiadający standardom Euro-4, Euro-5
• profesjonalne szkolenia kierowców
• przestrzeganie wszystkich norm ekologicznych przy realizacji przewozów
• kontrola nad wykorzystaniem zasobów naturalnych w codziennej pracy firmy
• zgodność z wymogami, normami i zasadami w zakresie ekologii

Zalety współpracy
z AsstrA
• wysoka jakość usług — certyfikowany system zarządzania jakością według ISO 9001:2008
• nas polecają nasi klienci – wiodące światowe firmy
• w AsstrA pracują wysoko wykwalifikowani specjaliści
• doświadczenie i specjalizacja AsstrA w transportach sprzętu inwestycyjnego,

FMCG

i produkcji chemicznej (SQAS)

• pełny kompleks usług logistycznych
•	AsstrA udziela konsultacji z zakresu logistyki i handlu zagranicznego oraz udostępnia
klientom własną infrastrukturę

• indywidualne podejście do rozwiązania logistycznych zadań klienta
• minimalizacja ryzyka handlowego i celnego, jak również wydatków na logistykę

Kontakty
BIURA
Szwajcaria
Zurych

tel.: +41 44 211 72 60

fax: +41 44 211 48 92

tel.: +49 391 72 65 911/912

fax: +49 391 72 65 910

tel.: +39 035 427 45 11

fax: +39 035 427 45 55
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tel.: +48 61 663 95 90
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tel.: +370 700 555 77
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tel./fax: +7 343 376 64 81/82
tel.: +7 351 247 58 17
tel.: +7 342 233 27 72
tel.: +7 4812 35 60 96

fax: +7 495 660 54 89
fax: +7 812 600 47 06
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Kontakty
BIURA
Ukraina
Kijów

tel.: +380 44 586 45 35

fax: + 380 44 586 45 31

tel.: +7 727 266 98 41

fax: +7 727 266 98 42

tel.: + 86 755 836 647 07

fax: + 86 755 836 646 60

tel.: +49 391 72 65 916
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fax: +48 85 722 47 35
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Agencje Celne
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EBS PARTNERS AG
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Mińsk

www.asstra.com

