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Следните обяснения са указания за протичането на курса, те Ви дават насоки за
практическата Ви работа.
Разбира се, не всичко може да бъде описано подробно тук, винаги ще има
непредсказуеми и непланирани проблеми.
Те изискват личното Ви участие.
При обаждане в случай на нужда ние ще Ви помогнем при решаването на
актуалните проблеми по време на курса.

Обърнете внимание на информацията, приложена при текущи
събития към папките за курса!

Винаг и мислет е за т ова, ког ат о ст е
на път за RAUCH:
–

Шофирате за RAUCH,
Вашето качество е нашето качество.

–

Вие сте важно свързващо звено между нас
и нашите клиенти.

–

Превозвате нови мебели – третирайте ги така,
все едно са предназначени за Вашето собствено жилище.

2.

Използване на персонал
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Приемаме, че сте били запознати с провеждането на нашите курсове
и нашите документи на курса чрез обучение в RAUCH.
************************************************************************************
Всеки редовен водач на RAUCH получава от
неговата спедиторска фирма
печат с име:
Обработено от
г -н Иванов
спедиторска фирма
xxxxxxxx

Този печат с името трябва да се полага на всички документи,
които се обработват по време на курса.
Товарителници, бележки за доставка за клиента/за Rauch
бележки за връщане за клиента/за Rauch
други документи, които са върнати на
Rauch във връзка с клиенти или курсове.

************************************************************************************
Наше условие е поне един водач от екипажа на превозното средство да е обучен
или инструктиран от Rauch или да има дългогодишен опит с
доставката на нашите мебели.
Този водач получава „карта на водача“ със следната информация:
-

-

Сертификат за доставка
Инструкции за безопасност за спедитори на мебели съгласно BGV D29
(предписание за превенция на злополуки)
за актуалната календарна година
име на водача
спедиторска фирма

Условиет о е, че нашит е мебели се разт оварват
при клиент ит е ни от 2 мъже.
(с изключение на Анг лия, Франция, Изт очна Европа)

3.

Превозни средст ва + полуремаркет а
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3.1 Външен вид
По всяко време очакваме перфектно техническо и визуално състояние
На Вашите превозни средства и на полуремаркетата, оставени за натоварване на
територията на фирма RAUCH.

3.2. Оборудване на полуремаркетата
–

75 одеяла за опаковане на полуремарке, сгънати внимателно и с
възможност за преброяване.

–

20 гърбове за опаковане на контейнер за обезопасяване на редовете на
товара

–

1 преградна греда или спирателен механизъм за обезопасяване на товара
отзад и при пътуване от клиент до клиент.

–

достатъчни ремъци за закрепване на товара, например при
връщане.

-

гладки странични стени, без изпъкнали части

-

попълнен списък на оборудването (брой одеяла за опаковане, гърбове за
опаковане
и стиропор)
> бележката с оборудването е в три екземпляра (1 екземпляр
задържа водачът, 2 екземпляра се слагат на празния контейнер)

Всеки водач носи отговорност за пълното и редовно оборудване на оставените за
натоварване полуремаркета.

3.3. Размери на полуремаркето, защита от влага,
вътрешна облицовка
Височината на вратата и вътрешната височина на полуремаркета трябва да бъде
мин. 2,50 m по цялото протежение.
Полуремаркето трябва да е изолирано от пръски и дъждовна вода.
Гладките странични стени, без изпъкнали части, са
задължителни за транспорт без повреди.
Видимите дефекти веднага трябва да се съобщят на диспозицията и автопарка.

4.
4.1.

Поемане на курса при Rauch
Кой курс поемате?
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Номера на курса или зоната на доставка
ще научите от диспозицията на Вашата спедиторска
фирма.

4.2.

Можете да се свържете с персонала по
пренатоварването на RAUCH
по телефона при разногласия.
Актуалните телефонни номера са на „Черната дъска“ в
помещението на водачите. Служителите на Rauch
работят на
смени. От нашия персонал ще получите
указания къде трябва да оставите празното
полуремарке.

4.3.

Оставяне на полуремаркетата
Проверете дали ремаркетата, които сте оставили, са
технически и визуално в ред.

4.4

Моля, не забравяйте да обезопасите опорните
крака
Много важно за безопасността на персонала и
материала

4.5.

Проверете пълнотата на оборудването
на оставените полуремаркета, както е посочено на поз.
3.2.
------------------------------------------------------------------------------Ваше задължение е да оставяте само редовни и правилно
оборудвани полуремаркета !!!
------------------------------------------------------------------------------Някои спедиторски фирми са предали на съхранение
в нашите площи полуремаркета с материали за
дооборудване. Ако е необходимо, допълнете
оборудването на полуремаркето.

4.6.

Блокирайте полуремаркета за друго
натоварване,
ако връщате мебели, които са необходими за по-късна
доставка или ако става дума за
щети от вода. Същото важи и ако получите съответните
инструкции за това от Rauch или от Вашата диспозиция.
Повредените полуремаркета и тези с големи количества
стиропорени блокове, материали за оборудване, също
трябва да бъдат блокирани. За тази цел в папката за
курса има документи, които трябва да бъдат прикрепени
отпред на полуремаркето и поставени в „кутията за
доставки и съхранение“.
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4.7.

Папката с документи за Вашия курс
ще намерите на рафта на Вашата спедиторска фирма в
помещението на водачите в сградата на автопарка ни.

4.8.

Трябва да регистрирате върнатите
полуремаркета
онлайн от компютъра, намиращ се в помещението на
водачите.
Начинът на действие е обяснен на компютъра със
сензорен екран
(точно до него).

4.9.

Потвърждение за поемането на курса
се прави също онлайн след регистриране на
празното полуремарке.

4.10.

Местоположение на натовареното
полуремарке:
На територията на нашия автопарк в завод 3.

4.11.

Списъците с товара
са върху заредените полуремаркета за Вашия курс.

4.12.

При всички случаи проверете
дали сте поели правилните полуремаркета за Вашия
курс. Можете да установите това от списъка с товара и
подреждането на товара (номерът на списъка с товара е
и на етикетите на отделните пакети).



Контролен списък преди отпътуване:






Върнат ит е полуремаркет а правилно ли са ост авени,
Рег ист рирани от ново, обезопасени и евент уално блокирани за друг и
нат оварвания?
Оборудвани ли са полуремаркет ат а според изискваният а?
Пот върдено ли е поеманет о на курса?
Налични ли са списъцит е с т оварит е?
Проверено ли е дали са поет и правилнит е полуремаркет а?

4.13.

Поемане на транспорт или курс

всичко е наред – тогава, приятно пътуване !!!

Курсовете, които напускат автопарк Rauch, се
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поемат от водачите на предоставения за целта
компютърен терминал.
Всяка спедиторска фирма има парола, която водачът
трябва да въведе.
При връщане от курса водачът също регистрира
контейнерите на компютърния терминал, както и евентуално
възникналите инциденти.
Регистрирането на контейнерите и поемането на курса
се правят задължително от водача.
Точното описание или указанията за спедиторската фирма/водача,
съответно начина на действие, са окачени в района на автопарка на
компютърния терминал или могат да се разберат там и от компютъра със
сензорен екран.

Информацията, която може да бъде извлечена относно наличността на автопарка
с контейнери, контейнерите в обращение или контейнерите, натоварени и готови
за събиране, но също така и честотата на обработка на контейнери, са абсолютно
задължителни за логистиката на Rauch.
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5. Протичане на курса
5.1. План на курса и последователност на
разтоварване
Планираното протичане на курса, моля, намерете в „списъка на водача“,
който е приложен към Вашата папка на курса.
Обикновено трябва да се спазва посочената последователност на разтоварване.
Изключения:

– пред големи клиенти се натоварват една или повече
малки поръчки, който могат да бъдат прибрани.
Предимство за Вас: При нужда можете без проблеми
да изтеглите тези доставки.
– промени в последователността, ако те имат смисъл
заради времето за приемане на стока на клиента (обедни
почивки и т.н.) и е възможно „прибиране“ на пакетите.

5.2. Особеност поради донатоварване в нашите
заводи 1+3
Поради нашите 2 места за товарене е неизбежно да се избегне мебелите
за клиент да бъдат натоварени както на влекача, така и на
полуремаркето.
Ако е необходимо да оставите пакетите настрани,
за да можете да разтоварите напълно, ще получите указания от нас
в нашите списъци с товарите
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5.3.

Времево забавяне по време на курс

Незабавно съобщете на Вашата диспозиция или на RAUCH –
доставки, ако курсът не може да приключи по план или посочените срокове за
доставка не могат да бъдат спазени.
Отделът Доставки Rauch трябва незабавно да получи информация, ако може да
се предвиди, че курсът не може да бъде напълно разтоварен или планираното
начало на последващия курс е под въпрос.

5.4.

Въпроси към RAUCH по телефона

Винаги въвеждайте
транспортен номер
референти (номер с осем позиции).

име и вътрешен телефонен номер
на компетентния референт/компетентните
върху документите за доставка.

Въпросите във връзка с протичането на курса трябва да се задават чрез
диспозицията на Вашата спедиторска фирма, за да може там да се извърши
съгласуване с Rauch.
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6. Съпът ст ващи документ и към Вашия курс
На следващите страници Ви предоставяме важна информация за
значението, употребата и боравенето с документите за Вашия курс.

Подробно са описани:
-

Списъците с товари

-

списъка на водача/списъка на курса

–

товарителници Rauch/клиент

-

Преглед на документите за доставката

–

жълти доклади за курса

и формулярите за специален случай:
–

„протокол за времето на изчакване при клиента“

–

„връщане на нови мебели“

–

„жълт етикет за проблеми“

–

„важно указание за KD референти“

6.1. Списъкът с товари
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Важен „инструмент“ за разтоварването при клиента.
Ще намерите списъците с товари на двата завода отзад на
натоварените полуремаркета.
От там ще получите цялата информация за:
-

разпределението на товара на влекача и ремаркето

-

доставяното количество за отделните клиенти

-

състава на пратките за клиента

-

брой като на артикул

-

други количества, като CBM, пакети, тежести

-

Информация дали частите или пратките не са натоварени или
допълнително натоварени

Моля, обърнете внимание на забележките, направени от товарещия персонал,
като например: липсва „A“ = няма производство и не е натоварен, поради липсващ
материал или отказ от клиента – не е натоварен.

При липсващи части/ненатоварени
пакети или мебели очакваме
от Вас да върнете на Rauch пълния
списък с товарите, заедно с
товарителницата.
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За обработ кат а на документ ит е за дост авка е мног о важно:

Прехвърлет е забележкит е на т оварещия персонал
върху съот вет нат а т оварит елница на Rauch.

6.2.

Връзките СПИСЪК С ТОВАРИ към етикета
на пакета.

Информация за правилното комисиониране при
разтоварване:
допълнителна идентификация
чрез комбинацията от букви
( малки букви = завод 1
главни букви = завод 3 )

различаване на артикулите вътре
в една пратка чрез пореден
номер в квадратчето върху етикета

Данните за името на пратката или номера на пратката.
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6.3. Списъка на водача ( намира се във Вашата папка на
курса)
Вашият списък за курса с цялата важна информация за курса.
Очакваме да направите необходимите допълнения:
Общата информация се
попълва от Вас изцяло за всеки
курс .
Данните служат на Rauch като
важна информация за изминатия
курс и основа за бъдещо
планиране на курсове.

Отбележете промените в
адреса, новите адреси или
променените условия за
доставка.
Информация за клиентите:
– работно време
– телефонни номера, ако са
известни
– дали е пратено известие за
доставката
–
информация за разстоянието
до следващия клиент в km
– информация какво количество
трябва да бъде натоварено на
влекача/ремаркето
(завод 1 + 3)

Наст оят елна молба към Вас:
Записвайт е важна информация или промени в даннит е на клиент ит е (временат а за
приемане на ст оки и т .н.) в списъцит е на водача, за да можем да г и съхраним в нашат а
елект ронна сист ема и да г и вземем предвид при планиранет о на следващи курсове.

Това ще улесни и Вашат а работ а !!!
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6.4.

Преглед на документите за доставката

С този списък можете да проверите при доставка дали сте получили всички
документи от отдела за получаване на стоки. Въведохме тази контролна
разпечатка, след като все по-често липсваха товарителници, въпреки че стоките
бяха доставени правилно. За Ваша сигурност: Проверете точно дали за всички
Ваши доставки сте получили подписан документ за доставката и ни го върнете
подписан, заедно с товарителниците.

6.5.

Доклади за курсовете
Тук отбелязвайте всички особени събития
или усложнения, които са възникнали при
пътуването, протичането на курса,
чакането, разтоварването или други събития.
Докладите за курсовете служат на Вашата управа
и диспозиция, както и на отговорните служби и
отдели в Rauch, за информация и евентуално за
въвеждането на мерки за подобрение.
Ще има случки, причината за които е известна, но
които не могат да бъдат отстранени в
краткосрочен план. Можете да бъдете сигурно, че
приемаме много сериозно всяко съобщение и
търсим възможности
за решение, които улесняват работата Ви.

Винаг и т рябва да обръщат е внимание на следнот о:
Ако не съобщит е за нередност или за нег ат ивна за Вас случка, всички
участ ници приемат , че всичко е планирано и обработ ено правилно.
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6.6 Връщане на нови мебели

Използвайте този формуляр,
ако натоварените за Вашия курс мебели
се връщат обратно на Rauch
(отказ от приемане, курсове,
които не са изцяло завършени и т. н.).
Горната част на формуляра се
поставя ясно видима отпред на
полуремаркето,
долната част с данните на
спедиторската фирма, името на водача,
номера на полуремаркето/и
транспортния номер
се поставят в „кутията за доставки и
съхранение“,
включително документите за изпращане и
списъка с товарите.
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7.

Товарит елницат а

Всички товарителници за курса Ви са в папката на курса.
По принцип давате всички товарителници на клиента при
приемане на стоката.
–

копието за клиента с печат КЛИЕНТ
остава при клиента за неговата по-нататъшна обработка.

–

копието за връщане на Rauch с печат RAUCH.
След това клиентът потвърждава, че е получил стоката:
–
-

–

с дата и
с подпис (евентуално входящ печат)

евентуално са необходими специални потвърждения на водача за
специални артикули,
като комплекти за осветление, специални принадлежности и т.н.

Внимание ! : Различните клиенти получават „предварителни бележки за доставка“
от Rauch по пощата/имейл. Те служат като предварително
съобщение и съкращават времето за изчакване.
Във всеки случай, моля, проверете дали получените товарителници
имат потвърждението на клиента за получаване (дата и подпис).

Товарителницата е най-важният документ
за извършваната от Вас доставка.
Чрез правилните, еднозначни и разбираеми забележки се
предотвратяват запитвания, различия, забавяния при
разглеждането
на рекламации или плащането на фактурата и спестяват разходи
и раздразнения.
Всяка товарителница с печат „За Rauch“
трябва също да бъде върната на фирма Rauch!

8.

Информация при проблеми
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8.1.

Липсващи част и – забележки върху т оварит елницат а

Използвайте жълтия „етикет за
проблеми“
Принципно важи:
В товарителницата трябва да се
впишат идентични за бележки за
клиента и за RAUCH.

Частични доставки и/или
липсващи части се
отбелязват на списъка с товарите на Rauch

частични доставки и/или
липсващи части не се
отбелязват на списъка с товарите на Rauch

Нанесете забележките
ръкописно на списъка с товарите
на товарителницата Rauch/
етикет за проблем.

Отбележете на товарителниците/
етикета за проблеми коя част или кой
артикул липсва и трябва да се достави допълнително с
допълнението „няма забележка на
списъка с товари“

например:„липсва „A“ съгласно списъка с товари“
„не е натоварен, съгласно списъка с товари“
Върнете списъка с товари със
забележките за липса на Rauch

Върнете списъка с товари със
забележките за липса на Rauch

Отбележете точно кой пакет, коя част или кой артикул липсва
или е повреден. За да съкратим времето за обработка на рекламацията,
моля, Вие или получателя на стоката, към когото Вие се обърнете,
незабавно да изпрати по факс товарителницата до отговорния служител
RAUCH.

8.2.

Повреди – забележки върху т оварит елницат а

Видимите дефекти по пакетите се съобщават на клиента.
Отказите за приемане в резултат на това се съобщават
по телефона на компетентното деловодство в Rauch.
Запишете вида и причината за повредата върху документите за доставка и
изискайте потвърждение от клиента, като го помолите да изпрати по факс тази
товарителница
до компетентния служител от отдела за обслужване на клиенти в RAUCH.
За да се избегнат двойни отбелязвания, моля, след изпращане на факс
маркирайте товарителницата със зеления етикет „ВАЖНО УКАЗАНИЕ“.
При връщания се използва жълтия „етикет за проблем“.
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8.3.

Друг и от кази за получаване от
клиент а

Независимо каква е причината,
посочена от клиента, при всички случаи
е необходим директен разговор по телефона
с нашия компетентен
отдел по продажбите.

Ако е установено, че клиентът може да върне стоката, отбележете директно на
товарителницата или на жълтия „етикет за проблем“:

Връщане след разговор с ................ (референт)
превозно средство
..........
натоварено на полуремарке
с номер ..........
Дата
Печат с име
Моля, дайте точни данни кои мебели са приети обратно.
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9.

Дост авка при клиент а

9.1.

Разтоварване/комисиониране като цяло

Спазвайте указанията на персонала на склада.
Разтоварването или комисионирането трябва да бъде извършено според списъка
с товарите.
В списъка с товарите ще намерите цялата информация, от която се нуждаете за
проверка на пълнотата
на пратката.
Ако има различия с персонала на склада, моля, подходете обективно към
възраженията на клиента. Ако е необходимо, свържете се с Вашата диспозиция
или екипа за управление на операциите на Rauch, за да изясните спорните
въпроси.
Никой още не е спечелил спор с клиента!

ВЯРНО

ГРЕШНО
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Обезопасяването на пакетите върху количките на клиентите е особено важна
част от процеса на доставка. Поставете опакованите
в кашони части от външната страна на тръбната конструкция и използвайте
предпазни скоби или
за обезопасяване използвайте допълнителни тръби от пенопласт или
подобни. Ако
няма налични, искайте ги от персонала на склада.

9.2.

Входящ контрол от клиента

Системите за съхранение и организациите за склада на нашите клиенти са доста
различни.
Поставете пакетите ясно подредени с етикетите в склада или върху
транспортните колички по такъв начин, че клиентът да може да извърши входяща
проверка без никакви проблеми.

9.3.

Самостоятелно разтоварване/самостоятелен
контрол от водача

Това предаване на стоката, без входящ контрол на стоката от клиента, се
практикува
с някои големи клиенти.
Това е извършване на доставка при абсолютно взаимно доверие и тук се полагат
специални грижи по отношение на пълнотата и изправността на частите.
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10.

Крат ка информация за нашат а
обработ ка на рекламациит е

Основната цел е избягването на рекламации, защото всяка рекламация
ядосва клиентите ни и предизвиква немалки разходи.
За повредени части или части, на които нашите клиенти са направили
рекламация, след проверка на рекламацията безплатно или срещу заплащане ще
бъдат доставени нови части.
Обикновено се изисква от клиента да върне дефектните части в замяна. При
направена рекламация за второстепенни части или части с ниска стойност не
изискваме връщане, все пак клиентът винаги има право да ни ги върне.
Абсолютен приоритет е рекламациите на клиента да се обработват безпроблемно
и частите да се доставят във възможно най-кратки срокове. Възможно е също
така да се наложи да извършите отделен курс до клиента заради заменената
част. При всички случаи трябва да извършите доставката на рекламираните част
с приоритет, защото клиентът очаква бърза обработка.

Внимание !!!
Многократните рекламации се обозначават специално на
списъците с товари. Тук се изискват специални грижи и
навременна доставка.

Повредените части, останали при клиента, винаги напомнят за рекламацията до
RAUCH. Вземете обратно тези части и следвайте инструкциите за вземане, които
евентуално са включени във Вашите документи.
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Допълнително насрочено вземане се уговаря само ако клиентът няма натрупани
поръчки с Rauch или ако това е дата на вземане, посочена от клиента.

11.

Обработ ка на връщания

Принципно можете да приемате стока от клиента само ако

–

клиентът има документ за връщане от RAUCH

–

към Вашите документи е приложено указание за вземане

–

изпращачите (OTTO и т.н.) са издали документи за връщане

–

става дума за клиент с регулация за изключение,
който Ви е познат

Ако клиент поиска от вас да приемете връщания извън тези регулации, първо
трябва да попитате компетентното обслужване на клиенти на RAUCH
(телефонният номер е в документите Ви за доставка).

По възможност върнатите мебелни части се разпределят по производствените
линии и се използват повторно. Подходящото отношение и добрата опаковка
(използване на одеяла) за транспортирането обратно е предпоставка за тази
повторна употреба.

Натоварете върнатите мебели по такъв начин, че проверката за пълнота да може
да се извърши в депото без никакви проблеми.
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Информация за
водача

За да намалите
транспортните щети или да
подобрите качеството на
транспорта, Ваше задължение
е да спазвате следните мерки:
Моля, обезопасете товара
допълнително
с ремъци
за
Обезопасете товара
преди
закрепване
преди
отпътуване,
както
и при
отпътуването,
както идопри
курсовете от клиент
курсовете от клиент до
клиент.
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клиент, допълнително с
ремъци за закрепване

Внимание
специално
производство
Тази
пратка е изготвена
специално по данни на
клиента.
В случай на отказ от
приемане незабавно се
свържете с фирма Rauch.
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Компетентен: Моля,

Компетентен:
Отпечатания на
товарителницата референт.
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