Receba os sistemas onde,
quando e como quiser.
Serviços de logística da Dell

Aproveite nossa
extensa cadeia de
suprimentos global
e nossos recursos
excepcionais de
logística.

Serviços de logística da Dell
Faça do seu jeito
Selecione a combinação de serviços de logística que melhor complemente seus
recursos de recebimento e implementação para que a chegada dos produtos agilize
seus processos.
Embalagem: a etiquetagem da embalagem de envio permite que você acompanhe
seus novos sistemas da fábrica até a mesa do usuário final sem remover o sistema
da caixa. Você pode receber seus produtos com a documentação relevante, e os
periféricos já são agrupados adequadamente com nosso serviço Drop in the Box.
Basta adicionar a documentação ou os periféricos apropriados à caixa de remessa
para cada produto solicitado.
Warehousing: permite que você consolide vários pedidos em um só pedido de
compra. Também podemos consolidar vários produtos e caixas para envio a suas
instalações. Podemos até mesmo criar paletes personalizados e agendar a entrega
para que você receba seus sistemas e acessórios de uma só vez, em vez de um de
cada vez. Se não quiser que todos os seus produtos sejam entregues de uma só vez,
podemos oferecer armazenamento de inventário centralizado e entrega programada
e escalonada de acordo com seu cronograma de lançamento.

A chegada do hardware no local
e horário certos é fundamental
para o processo de implementação.
Os serviços de logística da
Dell permitem que você determine
a entrega em local e horário
predefinidos, inclusive após o horário
comercial. Isso economiza tempo,
pois você pode contar com os
recursos de TI no mesmo dia em
que os novos sistemas chegam
e são colocados em operação.
Assim, você pode programar novas
implementações de sistemas
e recursos da equipe de TI com
confiança.

Transporte: este serviço foi projetado para atender a requisitos exclusivos de logística
de envio ou entrega, como caminhões exclusivos e fornecimento no prazo, geralmente
não contemplados nas opções padrão. Esses serviços podem incluir a entrega com
plataforma de elevação (Liftgate), entrega em horário específico, entrega “interna”
(não em docas de carga) e desencaixotamento do equipamento com remoção de lixo.
Se você tiver escritórios em vários países, podemos enviar os sistemas a cada local,
até mesmo para a mesa do usuário final, e fornecer a documentação de conformidade
tributária e de exportação necessária.

Para obter mais informações, entre em contato com seu representante de vendas.
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