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“Nasza inteligentna platforma zapewnia pełną kontrolę
globalnych tras między przewoźnikami w jednym
narzędziu. Zaawansowane dane porównawcze umożliwiają
natychmiastowy wybór właściwej opcji transportu
morskiego dla Twoich przesyłek”

Czasochłonne pozyskiwanie danych należy już do przeszłości.
Seaexplorer umożliwia obsługę opartą na danych oraz analizy
tras w jednej aplikacji.

Twoje korzyści
z seaexplorer

Porównuj i oceniaj —
cechy seaexplorer

Zmień transport na bardziej
zrównoważony

• Podejmuj decyzje w oparciu o fakty dzięki
kompleksowym informacjom w czasie rzeczywistym
• Zoptymalizuj prędkość swoich przesyłek
• Bądź świadomy rotacji przesyłki i zmian w usługach
• Zmierz i zmniejsz wpływ Twojego transportu na
środowisko
• Zarządzaj kosztami zapasów

• Szczegóły trasy, pozycje statków w czasie rzeczywistym
oraz określone czasy tranzytu między portami
• Sprawdzanie niezawodności usług i harmonogramów
• Realistyczny czas transportu, w tym średnie opóźnienia 		
przypłynięć
• Określone emisje CO2 i oceny według trasy

Całkowita dekarbonizacja branży logistycznej zajmie
kolejne 10–15 lat. Dopóki nowe paliwa lub układy
napędowe neutralne dla klimatu nie zostaną
wprowadzone na większą skalę, umożliwiamy wybór
najbardziej ekologicznej opcji transportu. Seaexplorer
zapewnia konkretne poziomy emisji dla każdej opcji
z portu do portu.
Dowiedz się więcej o naszej inicjatywie Net Zero Carbon:
https://pl.kuehne-nagel.com/pl_pl/other-links/net-zerocarbon/

Wszystkie informacje
o usługach liniowych na
wyciągnięcie ręki - dowiedz
się więcej o naszej
platformie logistycznej

Chcesz dowiedzieć się
więcej o tym, jak radzimy
sobie ze skomplikowanymi
kwestiami logistycznymi?

- seaexplorer.com

- www.kuehne-nagel.pl

seaexplorer – system
oparty na danych
Kuehne + Nagel

Seaexplorer łączy niezawodne,
aktualne informacje o rozkładzie
jazdy i trasach z wieloletnim
doświadczeniem firmy
Kuehne + Nagel w dziedzinie
transportu morskiego.
Zaawansowane algorytmy
wyszukiwania tras i dane śledzenia
statków w czasie rzeczywistym
za pośrednictwem AIS
(automatycznego systemu identyfikacji),
a także dane rynkowe i operacyjne,
pozwalają wybrać właściwą usługę
transportu morskiego.

Jako operator one stop shopping oferujemy pełny zakres usług logistycznych
w ramach logistyki lotniczej, morskiej, drogowej, kolejowej oraz kontraktowej
i zintegrowanej. Kuehne + Nagel zatrudnia ponad 83 000 pracowników w ponad
1400 lokalizacjach w 100 krajach i jest jedną z największych firm logistycznych na
świecie.
W Polsce działa od ponad 28 lat świadcząc usługi w 28 lokalizacjach i zatrudniając
ponad 2300 specjalistów.

Inspire. Empower. Deliver.
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