Transportation
Services
Op de meest zorgvuldige, efficiënte en klantvriendelijke
manier van A naar B
Transportation Services

De bestelling van uw klant dient op een zorgvuldige manier van de ene locatie,
naar de andere te worden vervoerd. Bij de levering is het daarnaast van belang
dat betrokkenen zo min mogelijk hinder ondervinden. Deze uitdagingen kunt u met
vertrouwen aan Ingram Micro overlaten. Indien gewenst zorgen we ervoor dat een
bestelling op de juiste werkplek wordt geplaatst. Zelfs als het gaat om een levering
van 1500 laptops, verdeeld over 14 etages. Wilt u graag dat de levering plaatsvindt
in het weekend, zodat het personeel op maandag direct aan de slag kan met de
nieuwe apparatuur? Ook dat regelen we voor u binnen Ingram Micro.

Partneronafhankelijk

Zodra uw klant een vraag heeft op het gebied van transport,
kunt u rechtstreeks contact opnemen met ons team. Op basis
van uw voorkeuren wat betreft tarief en type service, selecteren wij een van onze partners die hierbij het beste aansluit.
We zijn bij deze keuze volledig partneronafhankelijk. Het
projectteam zorgt er vervolgens voor dat de bestelling
volledig naar wens wordt geleverd.

Moderne oplossingen

Ingram Micro blijft scherp op nieuwe, efficiëntere transportoplossingen. Zo kunnen we er bijvoorbeeld voor zorgen dat
bestellingen nu ook thuis worden afgeleverd direct bij de
eindgebruiker. Dit soort nieuwe diensten zullen in de toekomst
zorgen dat leveringen sneller, efficiënter en meer schaalbaar
worden uitgevoerd. We gaan deze uitdagingen graag voor u
aan!
Meer weten over onze Transportation Services?
Neem contact met ons op via
flexibleservices_nl@ingrammicro.com

Transportation Services
in het kort:
●● Volledig partnerneutraal
●● Binnenlands en
internationaal transport

●● Full-service transportation
management

Mogelijkheden:
●● Deur-tot-deur levering
●● Levering op werkplek
●● Uitpakken

●● Verwijderen verpakkings
materiaal
●● Deïnstallatie en recycling
oude apparatuur
●● Persoonlijke overdracht
●● Registratie op locatie
●● SWAP & Pick-up

