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Rewolucje TSL
na finiszu
W styczniu 2015 r. zakoƒczy∏y si´ bezp∏atne audyty w ramach I edycji nowatorskiego
programu Rewolucje TSL „Koszty a przychody, czyli jak nie podciàç sobie skrzyde∏”.
Uczestnikami projektu by∏y dwie firmy transportowe: MEGA SIERPC z Sierpca oraz
Temperi Jan Kusiek z Krakowa. W ciàgu trzech miesi´cy dokonano w nich usprawnieƒ
w obszarach: strategii, kosztów transportu, ekonomicznej jazdy, organizacji przewozów
oraz aktualizacji dokumentacji.
ewolucje TSL to projekt
rozpocz´ty we wrzeÊniu
2014 r. Jego celem jest wskazanie,
jakie korzyÊci ekonomiczne mo˝e
przynieÊç firmie korzystanie z wiedzy i narz´dzi zewn´trznych us∏ugodawców bran˝y transportowej. Jego inicjatorem jest DKV Euro Service wraz z grupà ekspertów, firm
i wydawnictw bran˝y TSL. W trakcie prac doradcy z poszczególnych
obszarów dokonali nieodp∏atnego
przeglàdu firm-uczestników oraz
przekazali rekomendacje co do dalszego post´powania. „Dà˝yliÊmy do
tego, aby patrzàc globalnie na ca∏y
biznes przewoênika wskazaç, gdzie
warto ciàç koszty, a gdzie lepiej zainwestowaç bàdê outsource’owaç
us∏ugi – bo nie zawsze taƒsze oznacza optymalne” – wyjaÊnia Micha∏
Ba∏akier, dyrektor generalny DKV
Euro Service Polska.
Eksperci z Quest Change Managers dokonali oceny strategicznej
i operacyjnej przedsi´biorstw, a nast´pnie wskazali bardzo konkretne
propozycje m.in. w zakresie planowania, konkurencyjnoÊci czy te˝ komunikacji wewnàtrzfirmowej. DKV
Euro Service udost´pni∏o uczestnikom karty paliwowe DKV oraz boxy
do rozliczania myta. Przeanalizowano m.in. skal´ tranzytu oraz g∏ówne
trasy przejazdów, co pozwoli∏o precyzyjnie wytypowaç najkorzystniejsze stacje paliw oraz poprawiç planowanie i kontrol´ wydatków. Dzi´ki
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zbadaniu sprawozdaƒ finansowych
oraz analizie kapita∏u obrotowego
przez ekspertów Sagan Consulting,
uczestnicy poznali profesjonalnà ocen´ kondycji finansowej swoich firm.
Przekazany raport, oprócz analiz, zawiera∏ tak˝e szereg rekomendacji, dotyczàcych ograniczania ryzyka i lepszego planowania inwestycji.
Szkolenie przeprowadzone przez
trenerów z Ecodriving Academy
pozwoli∏o kierowcom zredukowaç
spalanie paliwa o 8% oraz lepiej
wykorzystywaç zarówno topografi´
terenu, jak i mas´ pojazdu – 40%
mniej hamowaƒ oraz 60% mniej zatrzymaƒ. Audytem prawnym ze
strony kancelarii Iuridica zosta∏y
obj´te zlecenia przewozowe, spedycyjne i transportowe uczestników, a tak˝e posiadane przez nich

polisy ubezpieczeniowe: OPC,
OCS, AC. Audytorzy z Trans.eu
przeszkolili pracowników z efektywniejszego korzystania z systemu Trans.eu – zalecili m.in., aby
po zawarciu transakcji, firmy nawzajem ocenia∏y i komentowa∏y zakoƒczonà wspó∏prac´. Ponadto
przybli˝yli uczestnikom kryteria
uzyskania mi´dzynarodowego certyfikatu TCC – presti˝owego wyró˝nienia w bran˝y.
Audyt powinien byç przeprowadzany okresowo w ka˝dej firmie –
to wniosek, jaki wy∏ania si´ z relacji uczestników I edycji Rewolucji
TSL. Jeszcze w tym roku organizatorzy planujà II edycj´ programu, której pierwsze szczegó∏y poznamy jeszcze przed wakacjami.
(ww)
EuroFlota / kwiecieƒ 2015

53

