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Komplexní logistika pro Vaše výrobky 

Kühne + Nagel a jeho přepravy: 
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Moderní technologie pro správu přeprav: KN Login 

 
Track & Trace System KN Login 
 

•  Zabezpečuje viditelnost a kontrolu všech zásilek po světě online 

•  Řídí informačně kompletní tok Vašeho materiálu a zboží od výroby  

    až ke spotřebiteli 

•  Sleduje vaše zásilky 

 24 hodin 

 7 dní v týdnu  

 Až do místa určení „door to door“ 

 

 
 



KN Login – viditelnost 360°. Aktivní řízení informací. 

  

VIDITELNOST  360° 

   Zvýšení výkonnosti procesů díky přehledu  

  o všech zásilkách všude a vždy 
 

MONITORING 

   Optimalizace operací prostřednictvím  

  monitorování zásilek v reálném čase 24/7 
 

SPRÁVA INFORMACÍ 

   Rychlý přehled o vašich všech logistických 

  činnostech a zpracování objednávek 
 

MOBILNÍ APLIKACE KN Login 

   Mobilní přístup k informacím a sledování zásilek  

  po zemi, letecky nebo na moři kdekoli na světě.  

1___KN Login.mp4


 Kühne + Nagel přináší stále inovace:  

 

REVOLUČNÍ OBJEDNÁVÁNÍ  

NÁKLADNÍ PŘEPRAVY PŘES INTERNET 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2__KN FreightNet čeština.mp4


Prostřednictvím internetu si dnes objednáváme téměř všechno kromě 

nákladní letecké a námořní přepravy. 

 

Díky unikátnímu online řešení KN FreightNet poptáváme, objednáváme, 

monitorujeme, spravujeme leteckou přepravu bez emailů, bez 

telefonování a bez čekání. 

 

Cenové nabídky ve 3 relacích včetně slev  

all-inclusive včetně poplatků a paliva  

získáte do 60 sekund! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KN FreightNet  
• Cenové nabídky se slevami do 60 sekund 

• Okamžité objednání bez čekání 

• Bez zbytečné administrativy 
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Moderní technologie ve pharma logistice 

Řízení farmaceutického skladu v Praze 1/2 

Plně vybavené pharma sklady v Hostivici a licencované: 
 Státním ústavem pro kontrolu léčiv 

 Předpisy Světové zdravotnické organizace 

 Normami: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, C-TPAT, GMP, 

GDP, TAPA-A 

Dvouzónové prostory s kontrolovanou teplotou a aktivním monitoringem: 

 15 – 25 ºC  

 2 - 8 ºC  

Skladování, manipulace: 
      Léků, opiátů a pharma produktů opiátů 

      Biologického materiálu 

      Klinických studií 

      Správa biologického odpadu  



Řízení farmaceutického skladu v Praze 2/2 

p. 14           Prg FW, Kontraktní Logistika 

• Licence GMP / GDP / OPL / Zodpovědný farmaceut 

 GMP – Výroba 

 GDP – Distribuce 

 OPL – Skladování a manipulace opiátů 

• Vysoká bezpečnost procesů skrze existující standardizované procedury 

• Krátká implementační doba díky předdefinovanému „plug-and-play“ 

konceptu 

• Bezpečnost majetku je zajišťována systémem kamer, alarmů a čidel 

• Bezprašné prostředí, celní sklad, Validovaný skladový systém (WMS) 

 

 

 

 



Přeprava v oblastech farmacie a chlazeného zboží 

p. 15           Prg FW, Kontraktní Logistika 

po silnici, na moři, letecky, vlakem:  

Primární funkcí kontejnerů je udržovat nastavenou teplotu,  

nikoli zboží do této teploty uvádět 

• Teplotní nastavení od -35°C do +30°C 

• Předchlazený kontejner, ovládací panely, čidla,  

T-profil podlahy, neprodyšné materiály a smršťovací  

folie upravit k cirkulaci vzduchu, nezakrytá dna, vrchy 

• Live-Tracking sledování kontejneru na moři 

• Bezdrátové vysílání záznamu o teplotě během letu  

či plavby, či kabině řidiče kamionu. 



p. 16           Prg FW, Kontraktní Logistika 

KN PharmaChain 
• Teplotně kontrolované pharma produkty po celou dobu přepravy 

      vyžadují stálý rozsah od +2 ° C až +8 ° C nebo od +15 ° C až +25 ° C 

• Jedno - , resp. dvouzónová, dvoupodlažní specializovaná vozidla 

• Časově citlivé zboží se striktními termíny dodání  

• Přísné požadavky Světové zdravotnické organizace, GDP certifikace 

• Speciální balení, specifická manipulace, čidla, alarmy 

• Udržování chlazení na nejnižší možnou a v zimě na nejvyšší možnou 

teplotu k vykompenzování teplotních ztrát 

• Nejbezpečnější způsob: speciální tahače  

     umožňující chlazení po celou dobu pozemní  

     přepravy s obrazovkou a indikátory v kabině  

     řidiče  

 

 

 

3__PharmaChain_NEW.mp4


Monitorovací a záznamová zařízení 

Čidla KN BlueSensor a dataloggery  
 

Bezdrátový  přenos informací   

o teplotě a vlhkosti zboží nebo okolního prostředí  

v reálném čase během  letu, na moři, ve skladech, na silnici. 
 

• Záznamy teploty :  -35 ºC až +60 ºC 

• Vlhkost vzduchu:   35 % - 100 %  

• Geolokační sledování GPRS, GPS 

• Automatické odesílání rizik v reálném čase 

 

 



Zeptejte se nás kdykoliv na cokoliv: 
 
• Jak objednávat, monitorovat a tendrovat 

nákladní přepravu efektivně? 

• Jak exportovat nebo importovat nebezpečné  

či teplotně citlivé zboží nebo biologické 

produkty? 

• Jak úspěšně exportovat do země…? 

• Jak na logistiku s Indií či jaké jsou překážky  

logistiky v Maroku apod.?  

• Jaké jsou požadavky pro pharma logistiku? 

• Aktuální logistické informace, praktické tipy  

a návody pro Vaši firmu. 
 

Vaše dotazy… michal.nevrly@kuehne-nagel.com 



Děkujeme za pozornost. 

A nezapomeňte soutěžit o zájezd do Hamburku! 

www.kuehne-nagel.cz 


