Nowoczesne rozwiązania
dla branży przemysłowej
Alfa Elektro istnieje na polskim rynku od 1989 roku. Obecnie jest nowoczesną, dynamicznie rozwijającą się
firmą, która zatrudnia blisko sześciuset pracowników w ponad 90 oddziałach w całej Polsce. Naszą ofertę
kierujemy do branży elektrycznej, w tym do sektora przemysłowego.

P

rzemysł, bez względu na gałąź, jest
sektorem bardzo wymagającym pod
względem jakości dostarczanych rozwiązań, usług oraz urządzeń. Od lat do naszych klientów kierujemy dedykowaną
ofertę. Specjalistyczna wiedza oraz długoletnie doświadczenie w pracy z firmami reprezentującymi różne branże przemysłu pozwalają nam na zapewnienie
wysokiej jakości usług dedykowanych
dla przedsiębiorstw działających na tym
rynku, w szczególności zakładów przemysłowych oraz producentów maszyn.
Specjaliści z Działu Rozwoju Przemysłu Alfa Elektro oferują klientom szeroki
asortyment produktów znanych producentów, dostawę produktów na potrzeby
konkretnego projektu, narzędzia informatyczne usprawniające proces zakupów,
takie jak: eHandel, Punch Out, magazyn
konsygnacyjny oraz e-faktura.

Firmom posiadającym system ERP, jak
również tym, które planują zmienić swój
system zamówień na elektroniczny, oferujemy narzędzia usprawniające proces
zakupów Punch Out. Narzędzie Punch
Out polega na zintegrowaniu elektronicznego systemu zamówień klienta
z naszym katalogiem. Takie rozwiązanie
pozwala usprawnić pracę działu zakupów oraz skrócić czas przygotowywania
dokumentów zamówienia. Punch Out
gwarantuje bieżący dostęp do informacji o produktach, ich dostępności oraz
aktualnych cenach.
Producentom maszyn i urządzeń oferujemy magazyn konsygnacyjny. Jest to
rozwiązanie polegające na umieszczeniu towaru w wyznaczonym miejscu
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w magazynie firmy nabywającej. Do momentu pobrania towaru klient nie ponosi jego kosztu. Naszym zadaniem, jako dystrybutora, jest dostarczanie firmom przemysłowym szerokiej
gamy produktów oraz rozwiązań renomowanych, światowych
producentów.
Alfa Elektro łączy tradycję
z nowoczesnością, a ceniąc czas
i oczekiwania swoich klientów,
ciągle rozwija platformę zakupów przez internet – eHandel.
Dzięki nowoczesnej wyszukiwarce towarowej na licencji
Fact-Finder®, która daje wiele
opcji wyszukiwania, zakupy
stają się proste, a co istotne, są możliwe poza godzinami pracy
hurtowni z pełnym dostępem do stanów magazynu centralnego i hurtowni. Ponadto system pozwala na wgląd do bieżących
i historycznych koszyków oraz faktur, a uruchomienie modułu
ePaczka daje możliwość wysyłki towaru pod wskazany adres.
Z takiej formy zakupów mogą korzystać również małe i średnie
firmy przemysłowe.

Twój partner w doborze
rozwiązań dla przemysłu

Skorzystaj z:
Dostaw (just in time)
aparatury łączeniowej
i sterowniczej renomowanych
producentów
Wsparcia w zakresie
doboru aparatury

Dynamiczny rozwój sieci handlowej w naturalny sposób pociąga za sobą doskonalenie działu dystrybucji m.in. poprzez
wprowadzenie systemu dostaw cross-dockingowych, który znacząco upraszcza drogę towaru do odbiorcy. Dzięki temu czas
oczekiwania Klienta na towar wyraźnie się skraca. Warto wspomnieć o uruchomieniu powiadomienia SMS z informacją o statusie przesyłki, które jest rozwinięciem serwisu mailingowego.
Doskonale wiemy, jakich rozwiązań oczekują nasi klienci
z branży przemysłowej oraz jakie wymagania stawiają wobec
jakości stosowanej aparatury. Dlatego nasza szeroka i kompleksowa oferta jest dostosowana do wymogów i standardów właściwych dla tego sektora. 
n

Narzędzi usprawniających
proces zakupów: eHandel,
Punch Out, e-faktura
Magazynu konsygnacyjnego
– Nasz magazyn w Twojej firmie
Wspieramy producentów maszyn
i urządzeń oraz zakłady przemysłowe
z sektora spożywczego, chemicznego,
motoryzacyjnego, drzewnego,
cementowego.
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