ESNEKLIĞINIZI ARTIRIN VE TEMEL IŞINIZE ODAKLANIN, GERISINI BIZE BIRAKIN!
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HAKKIMIZDA
OUTSOURCE24, Avrupa ağırılıklı olmak üzere ekonomik topluluğunda tüm şubelerini küçük, orta ölçekli
ve büyük şirketlerini test edilmiş hizmetlerle desteklemek ve böylece müşterilerin gelişme potansiyelini
güçlendirmek ve teşvik etmek amacıyla kurulmuştur.

OUTSOURCE24 müşterilerine verimli çözümlerle zaman kazandıran alternatifler sunmakla kalmaz aynı
zamanda, tüm üretim ve lojistik alanlarında hizmet sunar. Hizmet sektöründe endüstri ve lojistikte
yüksek güvenilirlik ve yetkinliğe sahip genç, dinamik bir ekibe sahiptir.

Sloganımıza uygun olarak, sürekli kalite ve teknolojide eksiksiz endüstriyel çözüm gereksinimlerinizi en
iyi şekilde karşılıyoruz. Çalışanlarımıza yönelik kalite gereksinimlerimiz, bölgesel, ulusal ve uluslararası
rekabette bir garanti teminatıdır. Çünkü kalite ve güvenilirlik bizim için standart bir uygulamadır ve
müşterilerimize sunduğumuz bir teminattır.
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VİZYON
Öncelikli VİZYONUMUZ başta Avrupalı şirketler için üretim ve lojistik alanlarında ayrılmaz
ve güvenilir bir hizmet ortağı olmaktır, böylece sizler asıl işinize odaklanabilir ve zaman
kaybetmezsiniz. Tüm gereksinimlerinizi yerine getirip hızlı, hassas ve tam bir
memnuniyetle hizmetlerimizi tamamladıktan sonra müşterilerimizin gereksiz çaba ve zaman
kaybetmesini engellemek istiyoruz. Müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak için,
arkasında güvenilir, nitelikli ve motive olmuş bir ekip olduğundan emin olmalıyız.

MİSYON
MİSYONUMUZ daima sorumlu ve güvenilir çalışanlar temin etmek ve onları sürekli
olarak teşvik etmektir. Ayrıca şirketimizin yeni lokasyonlar ve tesislerle ilgili olarak daha
da gelişmesini sağlamak için gerekli tüm araçları sağlamak, IT ve teknoloji alanlarında
yeni ürün ve süreçlerin geliştirilmesi, tanıtımı ve uygulanmasını sağlamak bizim için çok
önemlidir.
Gerçek DEĞERLERİMİZ seçkin ve motive olmuş çalışanların temin edilmesinin yanı sıra,
hakkaniyet adalet ve karşılıklı tanıma yoluyla iş faaliyetlerini yerine getirmektir.Tüm
eylemlerimizin sorumluluğunu birlikte üstleniriz. En büyük tutkumuz, üretim ve lojistiğin
tüm teknik, süreç tabanlı ve performansla ilgili alanlarının sürekli geliştirilmesidir!
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HİZMETLER

Birçok

ALANA İHTİYACINIZ VAR MI?

GENİŞLETİLMESİ Mİ GEREKİYOR?

ALAN TAHSIS EDIYORUZ!

ALANLARI ÖLÇEKLENDİRİYORUZ!

kurumsal

şirketler

,

OUTSOURCE24‘ün

kapsamlı

ve

güvenilir

hizmetini

zaten

biliyor ve çok memnun. Gereksiz çaba ve maliyetlerden tasarruf edin ve sadakatimizden,
güvenilirliğimizden, kalitemizden ve teslimat güvenilirliğimizden yararlanın! 			

- OUTSOURCE24 – TÜM HIZMETLER IÇIN TEK BIR KAYNAK!

DIŞ TEDARİK ÜRÜNLERİ
VE MAKİNE PARKI

OUTSOURCE24 sizin için bireysel üretim adımlarını sorumlu bir şekilde üstlenir ve üretim hatlarınızı
isteklerinize göre kısmen veya tamamen kontrol eder. Makineleriniz ve mallarınız için yeterinde geniş
ve genişleme kapasitesi olan üretim ve lojistik alanlarımız, motive çalışanlarımız ve çok katmanlı
kapasitemiz, üretiminizin tam olarak uygulanmasını, kalite teknik özelliklerine uygun olarak, yüksek
performans vaatlerinizi ve teslimat güvenilirliğini garanti etmektedir.

PLASTIK VE METAL KASA (KLT, GLT)
VE AKSESUARLARIN TEMİZLİĞİ VE
ETİKETLERİNİN ÇIKARILMASI
Modern

ve

çevre

dostu

sürekli

temizleme

sistemimizin

yardımıyla,

konteyner,

kapak,

tepsi, ürün kapları ve bobinlerin profesyonel bir şekilde temizlenmesini sağlıyoruz ve size hijyenik
ve kusursuz bir temizlik sonucu garanti ediyoruz. Etiketleri veya diğer kirleri kalıntı bırakmadan
temizliyoruz. Büyük yük taşıyıcılarının, plastik paletler ve palet uç kapaklarının temizlenmesi de
sorunsuz olarak yapılmaktadır. Tabii ki, kirli veya gereksiz konteynerlerinizi kendi filomuzla topluyor,
temizliyor ve saklıyoruz. Sipariş üzerine plastik/metal kasalarinizi doğrudan size veya ülke
çapındaki veya Avrupa‘daki tedarikçilere iletiyoruz.
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ÜRETİM ALANI VE MAKİNE PARKI
TEMİZLİĞİ

Yağlama veya yeniden yağlama gibi makine ve sistemlerin temizliği ve bakımı veya üretim ve
depolama alanlarının temizliği. OUTSOURCE24, kalifiye personel ile verimli ve profesyonel bir
temizlik anlayışı sunar.

MONTAJ

OUTSOURCE24, tek tek bileşenlerin üretimini ve bileşenlerin komple montajını üstlenir. Tek
parçalardan seri parçalara kadar, satın alma ve tedarik, montaj ve üretimin yanı sıra kalite kontrolü
ve tüm lojistiği güvenilir ve esnek bir şekilde sağlar.

İKMAL (TAMAMLAMA)
E- İKMAL (E- TAMAMLAMA)

OUTSOURCE24, kendisini deneyimli ve güvenilir bir ikmal servis sağlayıcısı olarak tanımlar ve
küçük işlerinizi veya asıl işinizi kolaylaştırmak için mükemmel bir ortak olarak görür ve yüksek müşteri
memnuniyeti sağlar. Siz sadece işinize odaklanın ve yeni ürünler ve markalar üretin, gerisini sizin
için biz halledeceğiz! Tüm posta siparişi işleme, lojistik ve hatta isteklerinize göre optimize edilmiş
kısmi süreçlerinizi devralmaktan, veya paketleme işlemi yapmaktan ve depolamanın yanı sıra iade
yönetimi, bertaraf ve elbette çok daha fazlasını yapmaktan mutluluk duyuyoruz.
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TAŞLAMA VE ÇAPAK ALMATEMİZLİĞİ

OUTSOURCE24 ürünlerinizi çapaklardan arındırır ve hassas bir şekilde temizler, gereksiz çaba ve
maliyetten tasarruf etmenizi sağlar. Plastik parçalar, borular veya metal kenarlar olsun - çeşitli çapak
alma ve taşlama tekniklerine dayanarak parçalarınız için etkili ve şeffaf bir sonuç elde ediyoruz.

MONTAJ VE LEHİMLEME

OUTSOURCE24, eğitimli kadrosuyla bileşenlerinizin montajını küçükten büyüğe seri olarak sizin için
başarıyla yapar ve usta ellerle hassas lehimleme hizmetleri sunar.

KABLO MONTAJ

Her bir bağlantının işlevi ve güvenilirliği, bir sistemin kararlı ve süreç odaklı çalışmasının
temelidir. OUTSOURCE24 size yüksek üretim kalitesi, profesyonellik ve güvenilir, esnek bir hizmet
sunar. Sağlam işçilik, uzun yıllara dayanan bilgi birikimi, yenilikçi düşünce ve eğitimli personel ile
herhangi bir karmaşıklığı güvenilir bir şekilde çözüyoruz. İster tek telli, kıvrımlı, bağlantı kabloları
veya kablo demetleri olsun - bunu tam olarak memnuniyetinize göre yetkin, hatasız ve zamanında
yapıyoruz.
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ELEKTRİK ŞALTER KABİNLERİ VE
KONTROL KABİNLERİ KABLOLAMA VE
MONTAJ

OUTSOURCE24, şalter dolaplarının ve kontrol panolarının kablolamasını ve montajını yetkin ve
güvenilir bir şekilde yapar. İster tek seferlik ister seri üretim olsun - isteklerinize ve devre şemalarınıza
göre, güvenli montaj ve işlev sağlar. Klasik son işlemlere - (finişlere) ek olarak, ara parçaları, kablo
kanalları vb. İle montaj plakası düzeneği gibi ön montaj da gerçekleştirilebilir. Endüstriyel koşullarımızda
malzemenin satın alınmasını üstlenmekten mutluluk duyuyoruz. Sadece söylemeniz yeterli!

TESTERE

OUTSOURCE24, alüminyum ve çelik ürünlerinizi küçükten büyük seriye doğru boyutsal olarak doğru
şekilde kesilmesini sağlar. Testere tezgahlarımızla, en küçük bölümlerden uzun profillere kadar
isteklerinizi kolayca yerine getirebiliriz.

KALİTE KONTROL

OUTSOURCE24, ürünlerinizin kalite güvencesi için güvenilir ve hassas kalite kontrolü sunar. Bilgi
birikimimiz ve profesyonel kalite çözümlerimizle zayıf noktaları belirler, malzeme israfını en aza
indirir ve gereksiz maliyetleri azaltır. Bu amaçla, yüksek kaliteli ve hassas kontroller yapan özel
olarak eğitilmiş ekiplerimiz mevcuttur. İster tek kullanıcılı kontroller, ister ölçüm kontrolleri, test
göstergeleri

veya

optik

kontroller

olsun,

kalite

güvenceniz

için

en

uygun

çözümü bulacaksınız. Sorunlu durumlarda, OUTSOURCE24 arızalı ürünlerin son işlemlerini
esnek ve güvenilir bir şekilde üstlenir. Tüm bunları talep etmeniz halinde bulunduğunuz
yerde

veya

müşterilerinizin

işyerlerinde

işlem

sonrası

olarak

gerçekleştirebiliriz.
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SİPARİŞ TOPLAMA
VE PAKETLEME

Bilindik bir dış kaynaklı ortak olarak, OUTSOURCE24, paketleme ve sipariş toplama alanındaki tüm
bireysel ihtiyaç ve isteklerinizi yerine getirir. Satış ekranlarının montajı veya setlerin oluşturulması
veya çeşitli ürünlerin ambalajlanması veya sevkiyatı veya baloncuklu ambalajlaması ve daha fazlası.
Bizde her zaman kişiye özel çözümler mutlaka bulunur!

YENİDEN PAKETLEME,
BİRLİKTE PAKETLEME

OUTSOURCE24, dış ambalaj, sözleşmeli ambalaj ve dolum alanlarında komple taşımayı üstlenir.
Uzmanlığımız ve kalifiye personelimiz ile özel paketleme ve doldurma işlerinizi üstleniriz. Size en
yüksek hazırlık ve kalite seviyesini ve teslimat tarihlerine ve son teslim tarihlerine en yüksek
düzeyde bağlı kalmayı garanti ediyoruz. Esnekliğinizi artırın ve temel işinize, araştırma ve
pazarlamaya odaklanın. Bırakın Gerisini biz halledelim!

PERSONEL HİZMETI

OUTSOURCE24‘ün kapsamlı servis portföyü size en uygun ve bireysel personel çözümlerini de
sunar. İşe alımlarınızı bizimle optimize edin. Uzun yıllara dayanan bilgi birikimimiz ve geniş
başvuru havuzlarımız sayesinde sizin için her zaman doğru kadrolara sahibiz.
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YERİNDE ÇÖZÜMLER

Yerinde çözüm ile OUTSOURCE24, bulunduğunuz bölgedeki tüm personel, üretim ve lojistik
süreçlerinden sorumludur. Bunlara binaen işe alımlardan ürün işleme ve bir departmanı
yönetmeye veya pazar araştırma, ürün pazarlama, distribütör yöneticiligi, ürünü son müşteriye
göndermeye kadar tüm süreçlerde sorumluluk alır. Kendi personelimiz ve filomuz ile size yerinde,
kişiye özel çözümler sunuyoruz.

MÜŞTERİ ÇÖZÜMLERİ

Çeşitli sanayi dallarından çok sayıda müşteri ile uzun vadeli ve yakın işbirliği yapmamız
nedeniyle, OUTSOURCE24, bilinen klasik hizmet yelpazesinin çok ötesine geçen güçlü endüstri
bilgi ve becerilerine sahiptir. Size süreçleriniz için verimli ve yenilikçi optimizasyon seçenekleri
ve güvenilir çözümler sunuyoruz.

“

BİZİMLE BİRLİKTE ÇALIŞMAK SİZİN İÇİN SAĞLAM VE İYİ ORGANİZE OLMUŞ
BİR EKİPLE ÇALIŞMAK DEMEKTİR
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LOJİSTİK VE NAKLİYE

OUTSOURCE24 size kapsamlı lojistik ve nakliye hizmetleri sunmaktadır. Dağıtım, pazarlama, tedarik
ve üretim lojistiği için güvenilir ve etkin çözümler sunuyoruz. Ürün ve mallarınız için her zaman geniş
depolama alanlarımız mevcuttur. OUTSOURCE24 size depolama için çok sayıda ek hizmet
sunmaktadır, örneğin:

• Nehir gemisi ile direk depolarimiza indirme ve binderme imkanı
• Konteyner boşaltma
• FTL-LTL-parsiyel dağıtım
• Distiribüsyon lojistigi
• Türlere ayırma
• Ambalaj
• Etiketleme
• Parti sevkiyat yönetimi
• FIFO (First - in - First - Out) (Stok yönetimi - İlk giren - ilk Çıkar)
• Son kullanma/tüketim tarihi İzleme
• Palet, kasa ve aksesuarların yönetimi (toplama, temizleme, depolama, siparişten sonra iade) ve çok
• daha fazlası.
Tüketim malları, küçük marketler veya mallar (tekstil ürünleri) ve baskı merkezleri, Küçük
parça lojistiği (otomotiv) ile uzun mal lojistiği (çelik / alüminyum profiller) ve İlaçlar ve tehlikeli mallar
(ADR) - Tüm sanayi dallarındaki bu gereksinimleri çok iyi biliyoruz. Siz yalnızca siparişinizi verin,
gerisini biz hallederiz!

• Fabrika arası taşımalar
• Tedarik
• Doğrudan şube teslimatları, zaman aralığı rezervasyonları (örnek Mercareon), dağıtım merkezlerine
• tam zamanında Teslimat.
• İade veya eski cihazların toplanması ve imha edilmesi (B2B veya B2C)
• Son müşterilere / özel müşterilere (e-ticaret) ve çok daha fazlasına teslimat
Fabrika taşımacılığı veya küçük sevkıyatlar, kısmi veya tam yükler veya genel kargo olsun,
OUTSOURCE24 ihtiyacınız olan her yerde ve her zaman tam yükleme alanı sunar. OUTSOURCE24‘ta
Lojistik ile ilgili tüm konularda kişisel müşteri ilişkileri asistanınız mevcuttur. Size en iyi bilgi akışını ve
mükemmel hizmet kalitesini sunuyoruz. Kendi araç filosu ve özel olarak seçilmiş güçlü ağ ortakları ile
OUTSOUCE24, sevkiyatlarınızı Avrupa, Avrasya ve Arab ülkeri ağırlıklı olarak varış noktalarına güvenli
ve zamanında iletir.
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KALİTE
Uzun vadeli işbirliği için tasarlanan süreç akışlarımız sıkı ve
kesintisiz bir kalite yönetim sistemine dayanmaktadır.
DIN EN ISO 9001: 2015
Öncelikli

hedefimiz,

çeşitli

hizmetlerimizin

sürekli

kalitesini

sağlamaktır.
Kalite politikamız ile hizmetlerimizi ve süreçlerimizi sürekli olarak geliştirdiğimizi de ifade
etmek istiyoruz.
OUTSOURCE24, endüstriyel hizmetler sektörü için DIN EN ISO 9001: 2015 standardına göre bir sistem
geliştirmiştir ve bu sistemi etkin bir şekilde kullanmaktadır. Bu sistem, aşağıdaki öncelikleri içerir:
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LOJISTIK

KALITE KONTROL

PAZARLAMA & DISTRIBÜSYON

MONTAJ

KASA TEMIZLIĞI

ÇAPAK ALMA

PAKETLEME

SINIFLANDIRMA

ŞUBELER
Düsseldorf, Neuss, Halver ve Istanbul´daki dört lokasyonda şu anda 36.000 metrekarelik üretim ve
lojistik alanı ile Outsource24, size hizmet sektöründe stratejik olarak verimli ve güvenilir çözümler sunuyor. Özel olarak geliştirilmiş hizmetler ve kalifiye çalışanlarımızla yüksek standartta hizmet ve performans sağlamaktayız.
Hizmet, kalite ve teslimat güvenilirliği sayesinde, her sektörden yeni müşteriyi sürekli ikna ediyor, yeni
iş alanları açıyor ve sürekli kendimizi geliştiriyoruz.

ŞUBE DÜSSELDORF

ŞUBE NEUSS

Reisholzer Werftstraße 75

Hansastraße 12

40589 Düsseldorf

41460 Neuss

Almanya

Almanya

ŞUBE HALVER

ŞUBE ISTANBUL

Bruch 5

Inönü Mah. Kayisdagi Cad.

58553 Halver

Ortaklar Is Merkezi No: 188-7

Almanya

Ataşehir TR- 34750 Istanbul
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AVANTAJLARINIZ
GENİŞ HİZMET YELPAZESİ
Endüstriyel

hizmet

sektöründeki

çeşitli

ve

kaliteli

hizmetlerimizden

yararlanabilirsiniz. Ayrıca, tam olarak ihtiyaçlarınıza göre çözümler sunuyoruz.
Her şey tek bir kaynaktan ve ilgili bir iş ortağından sağlanır bu da işlerinizi
kolaylaştırır ve hızlandırır!

ÇEVRE DOSTU ÇÖZÜMLER
Hizmetlerimiz için sadece çevre dostu hammaddeler kullanıyoruz. Enerjinin
bilinçli kullanımı da bizim için büyük önem taşımaktadır. Çevre dostu temizlik
sistemlerimiz ve makinelerimiz ile kasalarınızın, kapaklarınızın veya ürün
tepsilerinizin yanı sıra temiz üretim alanlarının ve sistemlerinizin yüksek
temizleme kalitesini garanti ediyoruz.

KENDİ İŞİNİZE DAHA FAZLA ODAKLANIN
Öncelikli işinize daha yüksek öncelik vererek konsantre olmak için bize daha fazla
esneklik tanıyın.

MALİYET OPTIMIZASYONU
Kuruluşunuz genellikle önemsenmeyen ve / veya ihmal edilen maliyetlere maruz
kalır. Maliyetleri sürdürülebilir bir şekilde azaltmak için kaliteli hizmetlerimizi ve
yetkinliklerimizi kullanın ve süreçlerinizi dış kaynaklardan sağlayın.

ZAMAN TASARRUFU
Bizimle, gereksinimlerinize uygun çözümler planlayan ve gerçekleştiren bir iş ortağı
kazanmış olursunuz. En uygun zaman yönetimi temelinde görevlerinizi üstlenir ve
çok hızlı bir şekilde mükemmel kalitede gerçekleştiririz.
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VERİMLİ KURUMSAL SÜREÇLER
Yüksek kaliteli hizmetlerimizi kullanarak, birincil iş süreçlerinizi daha doğru bir
şekilde kontrol edebilir ve böylece şirketinizin birçok iş alanındaki verimliliğini
artırabilirsiniz.

ETKİLİ ÖLÇÜMLEME YÖNTEMLERİ İLE RİSK AZALTMA
Bizimle riskleri en aza indirirsiniz! Endüstriyel hizmet sektöründeki büyük esneklik
ve yüksek ölçeklenebilirlik sayesinde gereksinimlerinize en uygun şekilde adapte
olabiliriz.

KAYNAKLARIN OPTİMİZASYONU
Şirket

süreçlerinizin

optimizasyonu
süreçlerin

ve

hedeflenen
genel

verimliliğini

dış

kaynak

giderlerinizin

artırırsınız.

Bizimle

kullanımı

düşürülmesi
optimize

yoluyla,
için

edilmiş

kaynak

destekleyici
ve

kaliteli

üretim ve lojistik süreçlerine kolayca ulaşabilirsiniz.

İŞBİRLİĞİNDE GİZLİLİK
OUTSOURCE24, işbirliğinde gizliliği, güven unsurunu ve garanti eder ve bu prensipleri devam eden uygulamalarda teminat altına alır.
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OUTSOURCE24 GmbH
Reisholzer Werftstraße 75, D-40589 Düsseldorf
Telefon: +49 (0) 211 58393804

Telefon: +49 (0) 2131 5332481

E-Mail: info@outsource-24.de

Fax: +49 (0) 2131 5332482

Web: www.outsource-24.de

