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Let us handle your
operational eﬃciency
Cu o experienţă de peste 10 ani în logistică şi operaţiuni, recunoscută şi premiată de
către asociaţiile de proﬁl la nivel naţional cât şi european, echipa QeOPS vine în
întâmpinarea clienţilor săi cu soluţii logistice personalizate, menite să contribuie la o
dezvoltare corectă şi armonioasă a oricărui tip de business - online sau oﬄine, B2B
sau B2C - indiferent de sectorul de activitate.

www.qeops.eu

Soluţii Logistice
Personalizate
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Unde ne găsesti?
Centrul Logistic QeOPS se aﬂă în Chiajna,
la ieşirea din Bucureşti pe autostrada A1,
la km.11 în vecinătatea Carrefour Militari,
cu acces facil atât către autostrada A1, cât
şi către şoseaua de centură a Bucureştiului.

Suprafaţă depozit: 3150mp

Depozit clasa A
dotat cu instalaţii
performante

având o ﬂexibilitate mare privind capacitatea de depozitare, atât la nivel
de palet, dar mai ales la nivel de SKU, în vederea unor operaţiuni eﬁciente
pentru comerţul online.

Adresabilitate: Experienţa noastră ne permite o înţelegere profundă a
provocărilor cu care se confruntă clienţii noştri din diferite industrii, reuşind
astfel să oferim soluţii ﬂexibile şi personalizate care să-i ajute să se
diferenţieze pe piaţă.
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Noiembrie 2016

pana la

PROCESARE COMENZI

DEPOZITARE

Începând cu Aprilie 2017: linie de conveyor automatizatã pentru procesarea
comenzilor online, sincronizatã cu WMS, cu o capacitate de procesare de
peste 1.500 produse pe orã. .
Bucureşti - Praga

www.qeops.eu

Servicii şi soluţii
QeOPS
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Depozitare
Stocarea mărfurilor în depozit, la nivelul unităţii de vânzare (palet, bax
sau bucată), pentru optimizarea operaţiunilor de recepţie şi picking
depozitare pe termen mediu

cross-docking platformă proprie

depozitare pe termen lung

comisionare vamală

gestionarea produselor cu termene de valabilitate, loturi, serii etc.

Soluţii IT
monitorizarea în timp
real a stocurilor
situaţia şi starea
comenzilor
situaţia retururilor
rapoarte speciﬁce

Prin parteneriat cu ﬁrme specializate, asigurăm servicii de transport pentru aprovizionare sau
livrare, dinspre sau către orice ţară din EU, în special către ţările din regiune - RO, BG, HU, în
care livrăm în maxim 24h.

Transport: terestru, aerian, maritim
acoperire naţională

acoperire internaţională*

Logistica retururilor: Procesarea retururilor, inspecţie calitativă
conform speciﬁcaţiilor stabilite, refurbish pentru anumite categorii,
reambalare sau etichetare – pentru a asigura reintroducerea în
stocul activ. Putem asigura blocarea anumitor loturi de produse,
dacă se doreşte acest lucru.
preluare retururi

* QeOPS, ca membrã
WCA - World Cargo
Alliance - oferã soluţii
de transport dinspre
sau cãtre orice locaţie
din lume.

Consultanţă
consultanţă logistică

reintroducere marfă în stoc

Procesarea comenzilor:
toate operaţiunile sunt efectuate
prin scanare cu terminale mobile,
utilizând WMS ( Warehouse
Management System) performant.

recepţie marfă

factură & AWB

preluare comenzi

livrare client

ambalare (pick & pack)

preluare retururi

consultanţă transport,
ambalare şi
siguranţă produse
comercializate
audit transport şi
distribuţie

QeOPS protejeazã mediul înconjurãtor! Întreg procesul este
informatizat şi fãrã consum de hârtie!

Servicii opţionale personalizate: cântărire, asamblare,
paletizare, ambalare (individuală, promoţională, folie
termică), adăugare documentaţie (manual utilizare,
certiﬁcat garanţie), etichetare etc.

www.qeops.eu
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SOLUŢII E-COMMERCE QeOPS
Într-o perioadă de continuă dezvoltare tehnologică, comerţul electronic din România îşi măreşte
volumul de la an la an. Majoritatea magazinelor online se confruntă cu diﬁcultăţi de gestionare a
activităţilor logistice atunci când volumul vânzărilor începe să crească şi numărul comenzilor
depăşeşte un anumit prag.
Indiferent că afacerea ta este de tipul B2B sau B2C, scopul nostru este să ne asigurăm că
experienţa de cumpărare a clienţilor tăi este, de ﬁecare dată, una pozitivă.

CONCENTREAZÃ-TE LA CEEA
CE CONTEAZÃ CEL MAI MULT
– AFACEREA TA!
notiﬁcări prin e-mail şi/sau SMS
Clientul poate primi prin email şi/sau sms
informaţiile de interes despre statusul
comenzilor.

ambalare personalizată
Ştim cât de important este pentru afacerea
ta ca, atunci când produsele ajung la client,
acesta să poată identiﬁca cu uşurinţă
magazinul de unde le-a achiziţionat. Acesta
este motivul pentru care vrem să ne asigurăm
că brandul tău este prezent pe materialele
care ajung la el: ambalaje personalizate,
etichete adezive, role scotch, mostre sau
inserturi de marketing etc.

costuri optime de livrare
Nu contează dacă trimiţi doar o comandă sau 1000, acum te
poţi bucura de costuri de livrare optimizate.

livrări curierat regional C.E.E.
Dacă până acum magazinul tău online era limitat doar la piaţa
din România, aﬂă cum te putem ajuta să livrezi în Europa
Centrală şi de Est.

tehnologie avansată
Sistemul nostru informatic permite integrarea cu majoritatea
platformelor de comerţ online şi astfel comenzile tale pot
ajunge rapid şi uşor la noi, în mod automatizat. La fel,
informaţiile privind stocurile, recepţiile, livrãrile îţi vor sosi
direct în platforma ta software (ERP, website), ﬁind expediate
în mod automat din WMS-ul nostru.
Accesul la raportările detaliate legate de starea comenzilor şi
a stocurilor poate ﬁ făcut 24/7 în mod GRATUIT, informaţiile
ﬁind actualizate în timp real.

Pentru ca afacerea ta să se desfăşoare în cele mai bune condiţii, sistemul trimite automat alerte cu privire la
diverse probleme legate de recepţii, comenzi sau stocuri: stocuri mici sau inexistente pentru anumite repere,
diﬁcultăţi la livrare etc.).

www.qeops.eu
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DE CE SÃ APELEZI LA

soluţiile e-commerce QeOPS

NOI AVEM GRIJÃ DE COMENZILE TALE,
ÎN TIMP CE TU TE OCUPI EXCLUSIV DE
MAGAZINUL TÃU ONLINE!

1. Lipsa de timp sau de personal caliﬁcat.
2. Diﬁcultăţi de depozitare şi gestionare a
produselor atunci când numărul de repere
sau de comenzi creşte.

Servicii personalizate în funcţie de nevoile afacerii tale
Integrare gratuită a 'coşului de cumpărături'
Costuri de depozitare mici, fără cantitate limitată de repere

3. Necesitatea de a optimiza costurile –
dorinţa de a avea costuri şi condiţii mai
bune pentru livrarea produselor.

Soluţii de livrare atât la nivel naţional cât şi internaţional

4. Dorinţa de a dezvolta afacerea la nivel
internaţional.

Preluare comenzi, ambalare şi expediere într-o singură zi

Notiﬁcări în timp real pentru tine şi clienţii tăi

Fără costuri de instalare, fără număr minim de comenzi

SIMPLIFICÃ PROCESAREA ŞI LIVRAREA COMENZILOR!

1
3

RECEPŢIE PRODUSE ŞI DEPOZITARE
Îţi DEPOZITÃM produsele şi ţi le expediem
imediat cum primeşti o comandă.

2

PRELUARE COMENZI ONLINE
Ne INTEGRÃM cu magazinul tău online,
indiferent de platforma pe care o foloseşti:
Magento, WooCommerce, Prestashop,
Shopify, marketplace etc.

COLECTARE ŞI AMBALARE PRODUSE
La cerere, îţi PERSONALIZÃM coletele cu ambalaje, etichete autocolante,
inserturi de marketing sau mostre, ambalare cadou, etc. - conform
speciﬁcaţiilor tale.

PREGÃTIRE DOCUMENTE ŞI PREDARE CÃTRE CURIER
OPTIMIZÃM timpul de pregătire a coletelor şi costul
lor de transport. PREGÃTIM toate documentele de
expediţie: certiﬁcate de garanţie, facturi, AWB, CMR
etc.

4

RECEPŢIE ŞI INTRARE STOC RETURURI

5

Deoarece oferim servicii de cea mai bună calitate, te ASIGURÃM
că numărul retururilor şi al refuzurilor având ca motiv erori în
livrare, va scădea considerabil. De asemenea, produsele
returnate se vor întoarce în stocul tău activ, în cel mai scurt timp.

FOLOSEŞTE EXPERIENŢA
NOASTRÃ ÎN AVANTAJUL TÃU
.
Trimite un mesaj pe adresa de
e-mail: oﬃce@qeops.eu şi
experţii noştri te vor contacta
în cel mai scurt timp pentru
o evaluare GRATUITÃ a
necesităţilor tale de
e-fulﬁllment.

www.qeops.eu
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INTEGRARE MARKETPLACE
Indiferent dacã faci deja parte din miile de magazine online prezente în platformele de
marketplace sau ţi-ai propus sã testezi acest canal de vânzare, serviciile oferite de noi te
vor ajuta sã îndeplineşti cu uşurinţã condiţiile impuse pentru a deveni seller pe cele mai
cunoscute platforme de marketplace din România sau din UE.

CLIENŢI SATISFĂCUŢI 100%

COMENZILE PRIMITE PÂNĂ LA
ORA 16:00 SUNT PREGĂTITE ŞI
AMBALATE, CONFORM
SPECIFICAŢIILOR, ÎN ACEEAŞI ZI
LUCRĂTOARE, IAR INFORMAŢIILE
CU PRIVIRE LA STATUSUL
COMENZILOR SUNT DISPONIBILE
IMEDIAT PE PLATFORMA
DEDICATĂ.

Tu vinzi, iar noi ne asigurãm cã produsele tale ajung
în cel mai scurt timp şi în cele mai bune condiţii la
client, fãrã greşeli sau neconcordanţe.

CONTROLUL CALITĂŢII
Odatã primitã, marfa trece printr-un control riguros
al calitãţii şi abia apoi este introdusã în depozit şi
în stoc. Produsele neconforme nu ajung la client,
astfel ﬁind reduse retururile şi evaluãrile negative.

FĂRĂ STOCURI LIPSĂ ŞI FĂRĂ COMENZI
ANULATE
Soluţia de mentenanţã permite transmiterea de
alerte şi notiﬁcãri, iar tu poţi sã monitorizezi în timp
real stocurile şi comenzile, dispunând în
permanenţã de rapoarte şi informaţii complete.

CONCENTREAZĂ-TE PE VÂNZĂRI ŞI PE
DEZVOLTAREA GAMEI DE PRODUSE
Extinde-ţi afacerea în sfera digitalã şi scapã de griji!
Lasã-ne pe noi sã ne ocupãm de preluarea,
ambalarea şi expedierea comenzilor tale.

RENTABIL ŞI SIMPLU
Plãteşte doar pentru spaţiul de depozitare pe care
îl foloseşti şi doar pentru comenzile expediate,
indiferent de ﬂuctuaţiile sezoniere.
www.qeops.eu
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AVANTAJELE SERVICIILOR
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de integrare marketplace

Platforma noastrã de procesare comenzi
permite integrarea cu multiple 'coşuri de
cumpãrãturi', având astfel posibilitatea sã
ne ocupãm simultan de comenzi venite
prin mai multe canale de vânzare...................

Dispunem permanent de resursele necesare pentru o procesare rapidã
a comenzilor, astfel încât nu vor exista probleme în respectarea
termenelor de livrare.
Ambalarea produselor se face corespunzãtor, prevenind deteriorarea şi
tinând cont de speciﬁcaţiile stabilite împreunã.

Oferim periodic servicii de evaluare şi consultanţã gratuite pentru a genera o ratã de ﬁnalizare
a comenzilor cât mai mare şi pentru a evita retururile sau comenzile anulate.

FOLOSEŞTE EXPERIENŢA
NOASTRÃ ÎN AVANTAJUL TÃU

SERVICIILE NOASTRE TE

Recepţie marfã

AJUTĂ SĂ-ŢI VINZI

Inspecţie/controlul calitãţii

PRODUSELE MAI UŞOR ŞI

Depozitare

FĂRĂ STRES, PE CELE
MAI CUNOSCUTE

Managementul stocurilor
Procesare comenzi
Asamblare, ambalare specialã

PLATFORME

Inserare documente legale

DE MARKETPLACE

Facturare şi AWB

DIN ROMÂNIA ŞI UE.

Retururi şi reintroducere în stoc

.
Vrei sã reduci timpul folosit pentru
procesarea comenzilor primite prin
diverse canale de vânzare? Trimite
un mesaj pe adresa de e-mail:
oﬃce@qeops.eu şi aﬂã cum te
putem ajuta sã-ţisimpliﬁci şi
sã-ţi eﬁcientizezi operaţiunile
pentru vânzãrile online.

ESTE MAGAZINUL TĂU PREGATIT PENTRU BLACK FRIDAY SAU PROMOŢII?

?

PERSONAL INSUFICIENT PENTRU
GESTIONAREA VOLUMULUI MARE
DE COMENZI

?

LIPSA SPAŢIULUI DE DEPOZITARE
PENTRU STOCURILE
SUPLIMENTARE DE MARFĂ

DE CE SĂ APELEZI LA SERVICIILE NOASTRE?
ASIGURĂ-TE CĂ, DE BLACK FRIDAY SAU ÎN PERIOADELE DE PROMOŢII, PRODUSELE AJUNG
CORECT ŞI RAPID LA CLIENŢII TĂI!

1. Reduci costurile totale cu livrarea comenzilor cãtre client.
2. Reduci costurile cu depozitarea şi manipularea produselor.
3. Îmbunãtãţeşti gradul de satisfacţie al clienţilor.
4. Reduci riscul de a trimite comenzi neconforme.
5. Te poţi concentra pe activitãţile de promovare şi creştere a vânzãrilor.
6. Îmbunãtãţeşti timpul şi condiţiile de livrare ale produselor.
www.qeops.eu
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1

CONCENTREAZÃ-TE PE
ACTIVITATEA DE BAZÃ
A COMPANIEI

2

DEPOZITARE QeOPS

ECONOMISEŞTE
TIMP, BANI ŞI
SPAŢIU

3

TRANSFORMÃ
COSTURILE FIXE ÎN
COSTURI VARIABILE

• Depozit construit conform standardelor europene
ce reglementează această activitate.
• Spaţii de depozitare dotate cu rafturi moderne
pentru stocarea mărfurilor, indiferent de sectorul
de activitate.
• Personal caliﬁcat care gestionează marfa de la
intrarea în depozit şi până la ieşirea ei.
• Sistem WMS ce permite monitorizarea stocurilor
şi a comenzilor în timp real.

Un element cheie în ﬁlozoﬁa noastră este puterea de a înțelege cu adevărat nevoile tale de
afaceri şi de logistică. În acest fel, îţi putem oferi soluţii personalizate care să te ajute să-ţi
dezvolţi armonios afacerea.

SERVICII COMPLEXE PENTRU DEPOZITAREA
MÃRFURILOR
Servicii de depozitare pe termen mediu sau lung
Servicii de picking, ambalare şi paletizare speciﬁce categoriilor de articole
Etichetarea produselor cu cod de bare, descriere, instrucţiuni etc.
Procesarea comenzilor la nivel de palet, cutie sau bucată
Gestionarea produselor cu nr. de serie, loturi sau termene de valabilitate
Managementul retururilor şi introducerea produselor în stoc
Servicii de evaluare şi consultanţă privind optimizarea logisticii

FOLOSEŞTE EXPERIENŢA
NOASTRÃ ÎN AVANTAJUL TÃU
.
Trimite un mesaj pe adresa de
e-mail: oﬃce@qeops.eu şi
experţii noştri te vor contacta
în cel mai scurt timp pentru
o evaluare GRATUITÃ a
necesităţilor tale
logistice.

www.qeops.eu
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DE CE SÃ EXTERNALIZEZI

serviciul de depozitare

1

Investiţia într-un depozit este una considerabilă din punct de vedere ﬁnanciar şi, în afară de
aceasta, nu trebuie să uiţi de restul cheltuielilor adiacente: sistemul informatic de management
al stocurilor (WMS), cheltuielile de amenajare şi de dotare cu echipamente (rafturi, utilaje,
infrastructură IT, instalaţii de supraveghere, spaţii sociale etc.), dar mai ales de costurile cu
personalul.........................................................................................................................................................................................................

ECONOMISEŞTE BANI ŞI TE POŢI CONCENTRA PE SPECIFICUL ACTIVITÃŢII TALE

TE ADAPTEZI LA FLUCTUAŢIILE SEZONIERE

3

În plus, atunci când alegi să externalizezi acest serviciu,
costurile cu depozitarea variază proporţional cu nevoile tale.

SPOREŞTI EFICIENŢA ŞI FLEXIBILITATEA
De asemenea, beneﬁciezi de ﬂexibilitatea managementului de produs,
indiferent de cât de diferite sunt produsele depozitate (dimensiune, fragilitate,
condiţii de depozitare etc.).

4
5

2

BENEFICIEZI DE UN SISTEM
DE MANAGEMENT TRANSPARENT
ŞI PERFORMANT (WMS)
Acest sistem îţi permite să monitorizezi
în timp real stocurile şi comenzile,
oferind rapoarte şi informaţii complete.
De asemenea, datorită tehnologiei folosite
şi a proceselor implementate, sistemul
nostru asigură eliminarea erorilor de livrare
şi de inventar.

ASIGURI O BUNÃ ROTAŢIE A STOCURILOR
Soluţia WMS permite multiple metode de gestiune, în principal FIFO (primul intrat-primul ieşit)
şi FEFO (produsele cu data cea mai apropiată de expirare sunt livrate primele), asigurând astfel
o rotaţie optimă şi corectă a stocurilor.

Asigurarea noastră acoperă toate daunele posibile
ale mărfurilor depozitate la noi, la valoarea lor reală.

Qua lity e B usiness S o l utio ns
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TRANSPORT QeOPS
Concurenţa tot mai puternică pe piaţa conduce la o nevoie esenţială de reducere a costurilor,
astfel încât afacerea ta să rămână competitivă. Indiferent că operezi la nivel naţional sau
internaţional, provocarea este ca produsele tale să ajungă la client în cel mai scurt timp, cu
costuri de transport optime şi corecte.

CUM POTI SÃ TE ASIGURI CÃ
SOLUŢIA DE TRANSPORT

1

EXTERNALIZEAZÃ SERVICIILE ŞI
EFICIENTIZEAZÃ ACTIVITATEA
AFACERII TALE PRIN OPTIMIZAREA
UTILIZÃRII RESURSELOR

2

COSTURILE DE OPERARE VOR FI
EFICIENTIZATE ÎN PROCENTE
SEMNIFICATIVE, ÎN FUNCŢIE DE
SPECIFICUL COLETELOR LIVRATE

ACTUALÃ ESTE ÎN CONCORDANŢÃ
CU OFERTA COMPANIEI ŞI CU
CERINŢELE CONSUMATORILOR
SAU ALE PIEŢEI?

SERVICII INTEGRATE DE TRANSPORT
Livrare naţională în regim de curierat sau grupaj de mărfuri.
Livrare naţională în sistem Home Delivery pentru produse mari
(electrocasnice mari şi medii, mobilier, saltele, aparate ﬁtness etc.).
Livrare naţională în sistem Pick-up/Drop-oﬀ Point.
Livrare internaţională – QeOPS este membră WCA (World Cargo Alliance),
cea mai mare reţea de case de expediţie la nivel global, beneﬁciind astfel
de acces la resurse de transport pentru orice destinaţie din lume.
Întocmirea documentelor de expediţie – AWB, Packing List, CMR.
Termen de livrare rapid, în sistem Door-to-Door, în 24h pentru ţările din
regiune (BG, RO şi HU) şi 48h pentru ţările din Europa Centrală (AT, CZ,
SK, HR, SI, PL).

FOLOSEŞTE EXPERIENŢA
NOASTRÃ ÎN AVANTAJUL TÃU
.
Trimite un mesaj pe adresa de
e-mail: oﬃce@qeops.eu şi
experţii noştri te vor contacta
în cel mai scurt timp pentru
o evaluare GRATUITÃ a
necesităţilor tale
de transport.

Preţuri competitive şi condiţii optime de livrare .

www.qeops.eu
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+40 (31) 425 90 92 / +40 (729) 080 114
www.qeops.eu; oﬃce@qeops.eu

