




Hikayemiz 1960’larda Autotrasporti Colcera olarak faaliyet gösterdiğimiz geleneksel ulaşım hizmetinde başladı. Daha sonra, 1980’ler-
de ve 1990’larda, müşteri ihtiyaçlarına cevap verebilmek için, şirket Avrupa genelinde Grupaj hizmetleri geliştirdi. Teslimatların hızı ve 
dakikliği ve malların ihracatı için çok çeşitli yardım ve danışmanlık hizmetleri ile karakterizedir. 1985 yılında Colcera ailesi Speed Service 
şirketini bünyesine kattı ve daha sonra Expres 24 saat hizmetleri İtalya’da yayılmaya başladığında ve uluslararası trafik yoğunlaşmaya 
başladığında ve güvenilir ortaklardan oluşan bir ağ üzerinden işletilen hava ve deniz hizmetleri teklifi popüler hale geldiğinde, Speed Service 
International’ı bünyelerine kattılar. Takip eden yıllarda, geleneksel depo depolama hizmetinden müşterinin mallarının özelleştirilmiş 
yönetimine geçerek, özel lojistik yönetim prosedürlerinin uygulanması, bireysel müşterinin özel ihtiyaçlarına her zaman uyarlanabilen 
işlevlere sahip tescilli WMS yazılımının kullanılması yoluyla teknolojik olarak gelişmiş mal kayıt sistemleri ile tekliflerine entegre lojistik 
hizmetleri eklediler. Bu nedenle sektördeki gelişmeler, EsseElle - Servizi e Logistica’nın kurulmasına yol açan lojistik hizmetlerinin 
sağlanması için özerk ve uzman bir işletme bölümü kurulmasını zorunlu kıldı. Aralık 2016’da Speed Service International ve 
EsseElle - Servizi e Logistica, şu anda hem ulusal hem de uluslararası düzeyde lojistik ve dağıtım, nakliye ve nakliye hizmetlerinin entegre 
tedarikçisi olan SPEEDLOGISTIK’i oluşturmak için birleşti.

SPEEDLOGISTIK
50 Yılı Aşkın Süredir Hizmetinizde

SPEEDLOGISTIK “Özel Lojistik ve Dağıtım” Ortağınızdır!
DENEYİM - PROFESYONELLİK - BECERİ - KALİTE - GÜVENİLİRLİK - ESNEKLİK - SEÇKİNLİK - GÜVENLİK



LOJİSTİK DIŞ KAYNA ĞIN AVANTAJLARI
DAĞITIMLA ENTEGRE



Çalıştırma Maliyetleri Optimizasyonu 
Gerçek mal üretimi ve elleçleme seviyeleri ile orantılı esnek yönetim maliyetleri, yapısal maliyetlerin ortadan kaldırılması ve ölçek 
ekonomilerinin uygulanması. Doğru şirket bütçe planlaması için SKU başına belirli ve tanımlanmış birim maliyetle lojistik hizmetleri.

Temel İşi Geliştirme
Üretim döngüsünün teknik ve artık bir aşamasını lojistik ve dağıtım uzmanlarına emanet etmek.

En Son Teknolojiler
Her müşterinin özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış yüksek teknolojili BT sistemleri ve ekipmanları.

Sıfır Hata İşlemi
Her bir mal birimi için ürün kayıt ve tanımlama sistemleri sayesinde lojistik ve dağıtım sürecinin her aşamasında mallar üzerinde maksimum 
kontrol.

Altyapı Güvenliği
İzinsiz giriş, yangın söndürme ve soygun önleme sistemleri ile donatılmış depo tesisleri, depolama odalarına ve video gözetim alanlarına 
erişim kodları ile donatılmıştır.

Tercihli Oranlarda Verimli Taşıma ve Dağıtım
50 yılı aşkın hizmet deneyimimizle, müşterinin ihtiyaçlarına en uygun hava ve deniz yollarını ve en iyi taşıma seçeneklerini seçerek 
bize emanet edilen malları tercihli fiyatlarla taşıyor ve dağıtıyoruz. Müşterilerin artık depoda mal toplama, taşıma belgelerinin verilmesi, 
müşteriye nihai teslimat, sevkiyat takibi ve özel müşteri hizmetleri içeren dağıtım aşamasının yönetimi konusunda endişelenmelerine gerek 
yoktur.

Ürünler Üzerinde Tam Müşteri Kontrolü
İstediğiniz zaman ve nerede olursanız olun, web sitemizin müşteri alanındaki E-Hizmet platformuna erişebilir ve çalışma döngüsünün her 
aşamasını çevrimiçi olarak izleyebilirsiniz. Bize emanet edilen mallarla ilgili verileri gerçek zamanlı olarak görüntülemek, tahmin etmek ve 
yazdırmak, tek bir mal biriminin lojistiğe girdiği tam dakika/saniyeyi görmek, hangi palete yerleştirildiği, hangi depo rafında olduğu, toplanıp 
paketlenmediği, sevkiyata hazır hale getirilip gelmediği, nakliye belgelerinin düzenlenip düzenlenmediği, depodan ayrılıp ayrılmadığı ve 
hedefine teslim edilip edilmediği gibi hususlar bilmek mümkündür.
E-posta göndermek, telefon görüşmeleri yapmak veya cevap beklemek zorunda kalmadan, bize emanet edilen mallarla ilgili tüm bilgileri 
gerçek zamanlı olarak, sadece E-Hizmet platformumuzu sorgulayarak edinebilirsiniz.



SUNULAN HİZMETLER

Lojistik Planlama Dağıtım

Gelen Lojistik E-Hizmet

WMS Yönetimi Sekreterlik Hizmetleri ve Intrastat

Giden Lojistik Taşıma Ve Nakliye





LOJİSTİK PLANLAMA

Şirketinizin ihtiyaçlarına en uygun lojistik sürecini tasarlamak için sizinle birlikte çalışıyoruz. Tüm hizmet taleplerine derhal yanıt 
veriyoruz. İşletmenizin gelecekteki gelişimine yönelik olarak mevcut gereksinimleri karşılayan Adaptif Lojistik kriterleri ile sistemlerimizi 
yönetim ihtiyaçlarınıza göre uyarlıyoruz.

Şirketiniz için özel ve kisiye özel bir hizmet.

- Analiz ve Danışmanlık Hizmetleri
- Lojistik ve Dağıtım Hizmetleri Planlaması
- Lojistik Saha Tasarımı

Lojistik ve dağıtım için proje yönetim yazılımımız:

Planlama dahil tüm SPEEDLOGISTIK süreçleri ISO 9001 dahilindedir.





GELEN LOJİSTİK

Tedarikçi Sipariş Yönetimi
Lojistik proje yönetim sistemlerimiz, sezon başında veya oluşturuldukları şekilde tüm siparişlerinizi almamızı ve bize aktarılan verilere 
dayanarak bireysel paketlerin lojistiğe gelişini izlememizi sağlar.

Mal Girişi Miktarı ve Kalite Kontrol Hizmetleri
Alındıktan sonra, boşaltmadaki veri tutarsızlıklarını veya son müşteriye teslimatı önleyecek hasarları belirlemek için tüm mallar sıralanır ve 
miktarları ve kaliteleri kontrol edilir. Ayrıca örnek kontroller ve ürün yeniden paketleme hizmetleri sunuyoruz.

Barkod ve RFID Sistemleri İle Ürün Giriş Kaydı
Lojistik ürün girişi Barkod veya RFID etiketli olabilir. Gelen etiketleme hizmetlerinin yanı sıra veri depolama ve radyo frekansı lojistik 
yönetimi için mikro etiket tedariki de mevcuttur.

Toplu İşlemlerin ve Mal Durumunun İzlenebilirliği
Mallar depolarımıza geldiği ilk andan itibaren, yönetim sistemlerimiz ürünleri üretim tarihlerine ve menşelerine göre tanımlayabilmektedir. 
Malların bütünlüğü, müşteriye uygunsuzlukların anında iletilmesini, Karantina Alanına yerleştirilmesini ve depolama alanındaki ürüne bir 
“MAL DURUMU” atanmasını sağlayan standartlaştırılmış prosedürlere göre titizlikle kontrol edilir.

İade Yönetimi
İade edilen malların lojistiğe teslimi tedarikçilerden gelen mallarınkinden ayrı olarak kaydedilir ve ürünler nicel ve nitel kontrollere ve gerekir-
se yeniden paketlemeye tabidir.





WMS YÖNETİMİ
VE YARDIMCI SÜREÇLER



WMS Yönetimi
SPEEDLOGISTIK  Depo Yönetim Sistemi, karmaşık depo ve dağıtım sistemlerinin yönetimini, kontrolünü ve optimizasyonunu içerir. 
Sistem operasyonları, hem miktar ve depo yönetimi gibi temel depo yönetimi işlevlerini hem de gerekli kalite standartlarını karşılayabilecek 
yöntemlerden ve/veya araçlardan yararlanan ve doğal olarak çok düzeyli lojistik yönetiminin benimsenmesi, kutu birimiyle birinci seviye 
yönetim ve yalnızca gerektiğinde karton arızasını takiben tek birim yönetimi gibi lojistik maliyetlerinin optimizasyonuna yol açan daha
karmaşık işlevleri içerir.

Depo Özellikleri
Müşteri malları, müşteri ile kararlaştırılan alan miktarının kullanılabilirliği garantisi ve hacimleri artırma seçeneği ile eşlenen alanlarda 
depoya yerleştirilir. Kişinin kendi malları için Özel Alan talep etmesi mümkündür. Karantina Alanında uygun olmayan ürünlerin 
yönetimi. Raflar, eşya asansörü, sıcaklık ve nem kontrollü soğuk oda ile donatılmış depo, çeşitli ürün türlerini yönetebilen taşıma ekipmanları. 
HACCP sistemi ve Haşere İle Mücadele prosedürleri ile yetkilendirilmiş ve yönetilen depo.

“Tek Seri Numarası” Ürünlerinin Yönetimi - Seri Numarası Kontrolü
Malların bireysel müşterinin özel ihtiyaçlarına göre lojistik yönetimi: Palete, kutuya, tek birime, hedefe, maddeye, boyuta, varyanta, 
referansa, üretim toplu işlemine veya son kullanma tarihine göre. Tüm lojistik işleme döngüsü, ürün makalelerinin “Benzersiz bir seri
numarası” ile tanımlanmasına sahip bir yönetim sistemine dayanmaktadır: her bir makale ayrı ve tekrarlanamaz kalır ve her zaman 
izlenebilir (her bir mal biriminin Seri Numarası Kontrolü).

Stok ve Periyodik Envanter Yönetimi
FIFO (ilk gelen, ilk çıkar) modunda, LIFO modunda (son gelen, ilk çıkar), FEFO (ilk süresi dolan, ilk çıkar) modunda depo stoklarının 
yönetimi. Belirli müşteri gereksinimlerine göre veri geri bildirimi ile gerçek zamanlı olarak çeşitli envanter türleri.

Stok ve Yeniden Stok Yönetimi - Satış Sonrası
İade yönetimi, özel üretim lansmanları ve stok için ayrı depolama alanı. Müşterileriniz veya temsilcileriniz, tedarik zincirinden gelen ve 
geçerli sezon için müşteri siparişlerini karşılamayı amaçlayan stoktaki kaynakları çekmeyen stokları hemen yeniden stoklamak için ürün 
resimleri aracılığıyla da çevrimiçi stokların kullanılabilirliğini kontrol edebilir.

Yardımcı İşleme
Ürün montajı ve paketleme - Nötr veya özelleştirilmiş çemberleme hizmetleri - Malların güvenliğini ve/veya kararlılığını artırmak için cep 
telefonu sarma - Müşteriyle kararlaştırılacak diğer yardımcı süreçlerin kullanılabilirliği.



GİDEN LOJİSTİK
Müşteri Sipariş Yönetimi
Müşteriden alınan kargo siparişlerinin, sezon başında verilen satış çizelgelerine dayanarak veya zaman zaman verilen bireysel talimatların 
yürütülmesinde işlenmesi ve yürütülmesi.

Malzeme Çekme Kutusu Ve Toplama-Paketleme
Malzeme Çekme İşlemleri: Ürünün işlenmesini gerektirmeyen lojistik bir sürecin parçası olarak sevkiyata hazır hale getirilecek malların 
alınması. Mallar depoyu girdikleri durumda bırakır.
Malzeme çekme-paketleme operasyonları: Mallar parçalanacak şekilde toplu olarak veya karton/palet olarak gelir. Daha sonra tek tek 
öğelere ayrı ayrı sıralanır, depoya alınır, müşteri talimatlarına göre seçilir ve son olarak paketlenir..

Ambalaj
Depolarımızdan çıkarken malları verimli bir şekilde koruyabilen özel paketleme hizmetleri sunuyoruz. Çeşitli boyut ve kalınlıklarda 
ambalajlama, Şarap Kutusu, Dolgu Havası, Sarma, Etiketleme ve Ambalaj Özelleştirme.

Sevkiyat Siparişi Yönetimi
Malzeme çekme işlemi tamamlandıktan sonra, mallar aynı gün sevk edilebilir veya planlanan teslimatlar için mevcut olan veya müşteri 
talimatlarının hala beklemede olduğu Kargo Alanında depoya konulabilir.

Taşıma Belgeleri
Kargo etiketlerinin, İrsaliyelerin ve teslimat notlarının işlenmesi ve basılması.





DAĞITIM

SPEEDLOGISTIK Üçüncü Taraflar İçin Ulusal Karayolu Taşımacılığı Siciline kayıtlı bir nakliye ve yol taşımacılığı şirketidir. Dağıtım 
ve/veya mal toplama için kendi araç filosuna sahiptir ve İtalya, Avrupa ve dünya çapında hızlı, güvenilir ve güvenli bir dağıtım hizmeti 
sağlayabilen hem ulusal hem de uluslararası kuryelerin ve en üst düzeydeki nakliye şirketlerinin ortağıdır. Müşteriler çok çeşitli dağıtım 
hizmetlerine güvenebilir ve Nakliye Ofisindeki personelle ilgilenebilir, 50 yılı aşkın süredir bu sektörde çalışanların profesyonelliğine
güvenebilecekleri bilgisinde güvenli, özellikle talep eden müşterilerin isteklerine yanıt vermek, Moda, Medikal, Yiyecek ve İçecek 
sektörlerindekiler gibi. Her varış noktası için müşterinin ihtiyaçlarına en uygun taşıma seçeneği veya hava veya deniz yolu belirlenir ve tüm 
izleme bilgileri gerçek zamanlı olarak kullanılabilir.

- 24 Saat Dağıtım Hizmetleri
- Öncelikli Hizmetler
- ALL-RISK Sigorta Hizmetleri
- Süpermarket / Toplu Perakende Teslimatları
- Randevuyla Teslimatlar
- Müşteriye Telefon Bildirimi İle C.O.D. Hizmeti
- Online Takip
- Pin Kodu Teslimatı
- Hisse Senedi Yönetimi
- İade Yönetimi
- Teslimat Kanıtı
- E-posta Veya SMS İle Teslimat Bildirimi





KALİTE LABORATUVARI 
QC, Yenileme, Örnekler
Tüm mallar depolarınıza veya doğrudan son müşterilerinize iade edilene kadar özenle ve yetkinlikle depomuzda alınır ve ele alınır. Gelen 
mallar kontrol edildikten ve kataloglandıktan sonra, müşterinin gerektirdiği işlemleri gerçekleştiriyoruz. Bu işte 50 yıllık tecrübemizi Ayakkabı 
ve Moda sektörünün önde gelen ulusal ve uluslararası firmalarının hizmetine sunuyoruz.

Kalite Kontrol ve İade Yenileme:

Kalite kontrol, satış öncesi ve sonrası | Boyut ve keknik keri kontrol | Kusurlar kontrol | Terbiye: Kırpma, parlatma, fırçalama, 
düzeltici kremlerin ve mumların uygulanması, genel temizlik, üst ipliklerin yakılması, kusurların onarımı, canlandırma/opaklaştırıcılar/ 
anti-küf/taban koruyucuları/su iticilerin uygulanması, çökmüş, sırtlı, kabarık, buruşuk ve karotu derilerin tedavisi, oksitlenmiş göz 
kapaklarının ve aksesuarlarının tedavisi, bağcıkların ve sabitlemelerin değiştirilmesi | Ambalajlama, beyaz kağıt etiketler, kolyeler ve piktogram
çıkartmaların uygulanması..

Örnek Yönetim:

Eşleşmeyen Örneklerin Alınması- Teknik Veri Kontrolü | Tek Ayakkabı Giriş Kayıt | Makale ve sol/sağ Ayak Tanımlama | Barkod Baskı | 
Eşlenen Ambar Hücrelerinde Konumlandırma | Bağlantı İşleme | Ayakkabı Toplama ve Kalite Kontrol | Örnek Eşleştirme ve Paketleme.

“ Yenileme ve Örnek Yönetimi, Ürünün Değerini Kaydetmek ve Artırmak Anlamına Gelir “





SEKRETERLİK HİZMETLERİ 
VE INTRASTAT
Yönetim Desteği
Bunlar, kalifiye ve yetkin personelimiz tarafından müşteri ile kararlaştırılan bir idari destek planı temelinde sağlanan ofis ve sekreterlik 
hizmetleridir. 

Belge İşleme
Taşıma ve muhasebe belgelerinin oluşturulması ve/veya düzenlenmesi.

Faturalama
Müşterilerinize faturalama hizmeti kesinlikle ayrıntılı talimatlarınıza uygun olarak. Ödeme izleme ve hatırlatma yönetimi.

Müşteri Hizmetleri
Bize emanet edilen malların lojistiği ve dağıtımı ile ilgili herhangi bir sorunun çözümü için müşterilerinizle / tedarikçilerinizle doğrudan ilişki.

İntrastat Hizmetleri
İntrastat formlarının zaman zaman yürürlükte olan vergi ve gümrük düzenlemelerine uygun olarak tescili ve dosyalaması.

Ofis Alanı
Müşterilerle veya tedarikçilerle toplantılar için mobilyalı ve donanımlı Ofis Alanı kullanma imkanı.

Toplantı Odası
Teraslı, video projektörlü, özel WI-FI bağlantısı ve uzaktan konferans görüşmesi imkanına sahip 12 masa koltuğu içeren geniş ve aydınlık 
bir Toplantı odasının kullanımı.



E-HİZMET 
KONTROL VE YÖNETİM

www.speedlogistik.com web sitesinin Müşteri Alanında bulunan bir E-Hizmet platformu aracılığıyla, tüm lojistik ve dağıtım sürecini 
kontrol etmek mümkündür. İşleme ve dağıtım döngüsünün her bir aşaması sistemlerimiz tarafından izlenir ve son dakikada bile herhangi 
bir işlem değişikliği yapabilmeleri, talimatları entegre edebilmeleri, değiştirebilmeleri için veri ekstrapolasyonu, istatistiksel analizler veya 
doğrulama ve kontrol için müşterilere sunulur. Öğeleri önceliklendirin veya bir kenara koyun, ürün değişiklikleri talep edin, malların varış 
yerini değiştirin, reklam yapın veya C.O.D.’yi silin seçenekleri veya mallarının lojistik ve dağıtım yönetimi için başka yararlı talimatlar verin.

CRM-K
SPEEDLOGISTIK’in Müşteri İlişkileri Yönetimi yazılımı, nihai müşteri ile olan tüm bilgi ve temasların yönetimi açısından müşterinin 
ihtiyaçlarına uyarlanabilir ve firmamız tarafından sunulan Müşteri Hizmetleri ile birleştirilebilir Ön Büro lojistiği!

- B2B Hizmetleri

- Online Depo

- B2C / E-ticaret Hizmetleri

- Aramalar, İstatistikler ve Envanterler

- Gönderi Takibi



TAŞIMA 
VE NAKLİYE



Kara Hizmetleri ITALYA

IT-EXP
Ekspres: İtalya’nın ana şehirlerinde ve ticari alanlarında 24 saat içinde teslimat ile taşıyıcı hizmeti, belirli zaman aralıklarında 
daha da hızlı teslimatlar veya teslimatlar için isteğe bağlı hizmetler talep etme imkanı. Teslim alma siparişi hizmetleri. 
E- Ticaret: Özel kişilere online satış için özel koşullarda taşıyıcı hizmetler.

IT-GR Grupaj: İtalya’daki büyük şehirlere ve ticari alanlara uygun fiyatlarla hızlı teslimat ile ağır veya hacimli mallar için taşıyıcı 
hizmeti. Teslim alma siparişi hizmetleri.

IT-PLT Palet: İtalya’daki büyük şehirlere ve ticari bölgelere 48 saat içinde teslimat ile paletli nakliye hizmeti ve 24 saat içinde isteğe 
bağlı hizmetler mevcuttur. Teslim alma siparişi hizmetleri.

Kara Hizmetleri AVRUPA
EU-EXP Ekspres: Büyük Avrupa şehirlerine ve ticari alanlara hızlı, planlı bir günlük teslimat hizmeti. E- Ticaret nakliye hizmetleri 

mevcuttur.

EU-ES Avrupa Servisi: Hafta ortası kalkışlar ve büyük Avrupa şehirlerine ve ticari alanlara hızlı teslimat ile tek parsel nakliye 
hizmeti. E- Ticaret nakliye hizmetleri mevcuttur.

EU-GR Grupaj: Hafta ortası kalkışlar ve büyük Avrupa şehirlerine ve ticari alanlara rekabetçi fiyatlarla hızlı teslimat ile Groupage 
nakliye hizmeti.

EU-IMP İthalat: AB üyesi olmayan ülkeler için gümrük operasyonlarında yardım ile Avrupa’nın her yerinden hızlı ithalat hizmeti.

Hava-Denizcilik Hizmetleri MONDO
A-PRY Öncelik: İsteğe bağlı hizmetlerle dünyanın tüm ülkelerindeki büyük şehirlere ve ticari alanlara hızlı tarifeli teslimat ile 

nakliye hizmeti.

A-ECO Ekonomi: Hafta ortası kalkışlar ve dünyadaki tüm ülkelere hızlı teslimat veya 68 kg’dan daha ağır ve/veya büyük hacimli 
palet veya parsellerin uygun fiyatlarla nakliyesi için nakliye hizmeti.

A-IMP İthalat: Gümrük işlemleri için yardım ile, Müşteri tarafından talep edilen Ekonomi veya Ekspres hüküm ve koşullarda 
dünyanın her yerinden hızlı ithalat hizmetleri.

M-EXP Konteyner veya grupaj deniz taşımacılığı hizmetleri, malların türüne ve Müşterinin gereksinimlerine göre. 
Gümrük işlemleri için yardım ile dünyanın her yerinden mal deniz yoluyla hizmet ithal edin.M-IMP



EKİP ÜYELERİ

Ekibimiz, her bir müşterinin özel gereksinimlerine dikkat eden yüksek nitelikli kaynaklardan oluşur. 50 yılı aşkın faaliyette elde edilen 
deneyim, mallarınızın ve/veya ürünlerinizin depolanmasını ve taşınması için en uygun çözümleri benimsememizi sağlar. Zamanlara ve yeni 
teknolojilere ayak uydurmak için sektörümüzle ilgili mesleki gelişim kurslarına her zaman katılıyoruz.

“Bizim için bir müşteriyi tatmin etmek, kendimizi tatmin etmektir”



MARZIA FOGARIN 
marzia.fogarin@speedlogistik.com

Avv. ENRICO COLCERA
enrico.colcera@speedlogistik.com

GIANNI COLCERA
gianni.colcera@speedlogistik.com

SABINA GASTALDI
Freight Sales Manager
sabina.gastaldi@speedlogistik.com

RONNY PAULETTO
Manager Ufficio Operativo Logistica
ronny.pauletto@speedlogistik.com

DENISE GALENDA
Manager Ufficio Amministrativo e Contabilità
amministrazione@speedlogistik.com

FRANCESCO FERRARI
Manager Logistica | Shoes & Fashion
francesco.ferrari@speedlogistik.com
             

MARCO SACRESTANO
Manager Logistica | Medical e Food&Beverage
marco.sacrestano@speedlogistik.com
             

SETTIMO COCCATO
Manager Magazzino Spedizioni e Flotta Autisti
settimo.coccato@speedlogistik.com
             



Tüm SPEEDLOGISTIK prosedürü ISO 9001 ve ISO 45001 sertifikalıdır.

SERTİFİKA





www.speedlogistik.com

SPEEDLOGISTIK s.r.l.
Viale dell’Industria, 2 
30030 Fossò (VE)

Tel. + 39 041 5170260
Fax. +39 041 5170257

E.mail: info@speedlogistik.com


