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AdamS – polska firma o międzynarodowym zasięgu, która działa
na rynku stolarki budowlanej od 1993 roku. Dzięki szerokiemu
portfolio produktów, wśród których należy wymienić m.in.: drzwi,
witryny, konstrukcje fasadowe z aluminium, jak również rolety
zewnętrzne oraz wewnętrzne roletki materiałowe, może się
pochwalić blisko 500 aktywnymi Klientami w Polsce i za granicą.
Dynamiczny rozwój poparty ciągłymi inwestycjami sprawia, że
firma AdamS dysponuje w chwili obecnej ogromnym potencjałem
produkcyjnym – do dnia dzisiejszego liczba wyprodukowanych
okien przekracza liczbę 2 000 000. Doświadczenie
i niepodważalna pozycja na rynku sprawia, że AdamS to marka,
która stała się synonimem najwyższej jakości stolarki budowlanej
zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.

Poznaj AdamS

Nieustannie budujemy kulturę organizacji zorientowaną na innowacyjność, kreatywność oraz poszukiwanie
coraz bardziej zaawansowanych rozwiązań. Dysponując potencjałem w postaci zaangażowanych
pracowników, a także zaufanych Partnerów Biznesowych, wierzymy, że nie ma wyzwań, którym nie
moglibyśmy sprostać. W zakresie procesów logistyczno-spedycyjnych, a także ich optymalizacji, korzystamy
z kompleksowych rozwiązań oferowanych przez Grupę Inelo. Mamy świadomość, że od naszej reakcji zależy
dalsze sprawne działanie systemu, a nierzadko również wizerunek naszego klienta. Dlatego też sprawę
mobilności i szybkości działania traktujemy jako naczelną zasadę naszej firmy.

GBox
Dzięki stałemu rozwojowi i inwestycji w potencjał technologiczny
jesteśmy w stanie podchodzić do każdego zamówienia indywidualnie,
dostosowując się tym samym do potrzeb klienta. Odpowiedzią na
nasze potrzeby dotyczące procesów logistyczno-spedycyjnych jest
system satelitarnej lokalizacji pojazdów GBox. Dzięki możliwościom
dostarczanym przez urządzenie GBox możemy mieć pełną kontrolę
nad naszymi pojazdami, a także kierowcami. Pozwala na to śledzenie
aktualnego położenia ciężarówek, kontrolowanie wyznaczonej trasy
oraz monitorowanie stylu jazdy kierowców. Jest to również gwarancja
bezpiecznego i przede wszystkim bezproblemowego realizowania
przewozu towarów.

zastosowane rozwiązania
Analizę i rozliczanie czasu pracy kierowców zdecydowaliśmy się przekazać
ekspertom z OCRK, które jest liderem wśród firm outsourcingowych,
oferując kompleksowe usługi dla branży transportowej. W AdamS ciągle
podnosimy kompetencje naszych pracowników, stawiając równocześnie
na wiarygodnych i sprawdzonych Partnerów Biznesowych. Bez tych
dwóch czynników nie da się osiągnąć dużego sukcesu. W naszej ocenie
zespół OCRK tworzą doświadczeni eksperci z sektora TSL, którzy
nieustannie stawiają na optymalizację procesów związanych z analizą
i rozliczaniem czasu pracy kierowców. Ich wieloletnia praktyka i rozległa
wiedza z zakresu spraw dotyczących Inspekcji Transportu Drogowego oraz
Państwowej Inspekcji Pracy gwarantuje nam poczucie bezpieczeństwa
w obliczu częstych zmian prawnych, dzięki czemu możemy skupić się na
pozostałych aspektach naszych działań.

OCRK

Kompleksowe rozwiązania oferowane przez Grupę Inelo pomagają nam
optymalizować procesy logistyczno-spedycyjne i z pełnym przekonaniem polecamy
je firmom poszukującym pewnych i efektywnych rozwiązań, które gwarantują szybkie
i sprawne dostarczenie ładunku w wyznaczone miejsce.

