
Systemen ontvangen waar u dat wilt, 
wanneer u dat wilt en hoe u dat wilt.

Dell Logistics Services

Op uw manier
Door een combinatie van logistieke services te selecteren die het beste bij uw 
ontvangst- en implementatiemogelijkheden past, kunt u zorgen dat producten 
op zo’n manier aankomen dat uw implementatieproces wordt versneld.

Verpakking - Dankzij de etikettering op de verpakking kunt u uw nieuwe systemen 
vanaf de fabriek tot aan het bureau van de eindgebruiker volgen zonder het systeem 
uit de verpakking te halen. U kunt via onze Drop in the Box-service uw producten 
ontvangen met de relevante documentatie en randapparatuur al in de verpakking. 
We voegen gewoon de juiste documentatie en randapparatuur toe aan de verpakking 
van elk product dat u bestelt. 

Warehousing - Hiermee kunt u meerdere orders samenvoegen tot één inkooporder. 
We kunnen ook meerdere producten en verpakkingen samenvoegen voor verzending 
naar uw locatie. We kunnen zelfs pallets op maat maken en de levering inplannen, 
zodat u uw systemen en accessoires in één keer ontvangt in plaats van één voor één. 
Als u niet al uw producten in één keer wilt laten leveren, kunnen we zorgen voor een 
gecentraliseerde inventarisopslag en voor een tijdsgebonden en gespreide levering 
volgens uw specifieke uitrolschema.

Transport - Deze service is ontworpen om te voldoen aan unieke leveringslogistiek of 
-eisen, zoals aangepast vrachtvervoer en levering op een specifiek tijdstip, die meestal 
niet worden gedekt door standaardopties. Deze services kunnen bestaan uit levering 
met laadklep, tijdsgebonden levering, levering 'binnen' (geen docklevering) en het 
uitpakken van apparatuur met afvalverwijdering. Als u kantoren in meerdere landen 
hebt, kunnen we de systemen naar elke locatie verzenden, zelfs naar het bureau van 
de eindgebruiker, en de vereiste belasting- en exportdocumenten voor u verzorgen.

Het is voor het implementatieproces 
van cruciaal belang dat de hardware 
op de juiste plaats en op het 
juiste tijdstip aankomt. Met de 
Dell Logistics Services kunt u uw 
order op een vooraf ingesteld 
tijdstip (ook na kantooruren) en op 
een exacte locatie laten afleveren. 
Dit bespaart u tijd omdat u IT-
medewerkers kunt inzetten wanneer 
ze nodig zijn, precies op de dag dat 
de nieuwe systemen aankomen en 
operationeel moeten zijn. 

Door een dergelijke precisie kunt 
u met vertrouwen de implementatie 
inplannen en IT-medewerkers 
toewijzen.
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Maak gebruik van 
onze uitgebreide 
wereldwijde 
logistieke keten 
en uitzonderlijke 
logistiek.

Neem voor meer informatie contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.


