Partner Biznesowy
Grupy Inelo

Firma Usługi Transportowe Marek Zinek powstała w 2003 roku i jest przykładem, jak pasję
można przekuć w sukces. Początkowo prowadzona przez jedną osobę firma przerodziła się
w prężną i stale powiększającą się kadrę wykwalifikowanych pracowników, którzy
codziennie dbają o utrzymanie jakości wykonywanych usług na najwyższym poziomie.
Zinek nieustannie dynamicznie się rozwija, czego przykładem jest budowa nowoczesnej
bazy transportowej wraz z miejscem magazynowym. Stały kontakt z Klientami pozwala
na dopasowanie oferty pod konkretne oczekiwania i wymagania, a obsługiwane zlecenia
transportowe realizowane są m.in. do Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Hiszpanii,
Belgii, Holandii, Szwajcarii, czy Serbia.

Poznaj ZINEK

Dzięki jakości wykonywanych usług pozyskaliśmy szerokie grono kontrahentów ceniących nas za rzetelność
i terminowość wykonywanych przewozów. Naszymi atutami są długoletnie doświadczenie, jakość usług,
terminowość, elastyczność i wykwalifikowana kadra. Będąc nowoczesną firmą transportową, wykorzystujemy
jedynie efektywne i sprawdzone rozwiązania, wśród których należy wymienić GBox Assist.

GBox Assist

W naszej opinii GBox Assist jest przykładem przemyślanego podejścia do tematu urządzeń telematycznych opartych
na sieci i nawigacji GPS z uwzględnieniem możliwości sczytywania i analizy danych, a także platformy będącej
podstawą dwukierunkowej komunikacji z kierowcą. Zastosowanie rozwiązania od Grupy Inelo w zdecydowany
sposób przyczynia się do sprawnego funkcjonowania całego przedsiębiorstwa, gwarantując równocześnie
oszczędność czasu i redukcję kosztów. Nasi Kierowcy posiadają wszelkie niezbędne kwalifikacje i uprawnienia, a
dzięki odpowiedniemu przeszkoleniu gwarantują bezpieczne dostarczenie towaru na czas bez ryzyka uszkodzenia
podczas transportu. Z uwagi na dbałość o jakość usług tworzymy naszym pracownikom profesjonalne warunki
pracy, aby zapewnić jeszcze większą skuteczność działania. To m.in. z myślą o ich komforcie i bezpieczeństwie
została podjęta decyzja o wyposażeniu samochodów w urządzenia GBox Assist. Natychmiastowy i sprawny kontakt
dyspozytora z kierowcą jest gwarancją pewnego i bezproblemowego przewozu towarów.
Należy pamiętać również, że działanie na wielu różnych platformach nie jest optymalne pod kątem pracy
operacyjnej, tym bardziej przewagę zyskują rozwiązania, które pozwalają na wzajemną integrację. Przykładem takiej
kooperacji jest GBox Assist i system klasy TMS. W ten sposób jesteśmy w stanie uporządkować i zoptymalizować
najważniejsze procesy, które przekładają się na większą efektywność, zarówno pracowników jak i posiadanej floty.
Dzięki łączeniu kilku danych w całość, począwszy od realizowanych zleceń po wszystkie koszty ponoszone przez
przedsiębiorstwo, otrzymujemy wiedzę na temat rentowności firmy, a także zyskujemy możliwość zestawiania i
porównywania danych, na podstawie których jesteśmy w stanie podejmować kluczowe dla nas decyzje biznesowe.

Firma Zinek poleca system telematyczny GBox Assist wszystkim, którzy oczekują
nowoczesnych i efektywnych rozwiązań, a także chcących zapewnić jeszcze większą
skuteczność działania, usprawniając procesy spedycyjno-logistyczne.

