Drošība ir bērnu spēles, ja viss
ir paredzēts.
Jungheinrich 360 grādu aizsardzības klase.
Mūsu daudzie drošības risinājumi sedz visas piecas riska zonas noliktavu vidē. Šajā pārskatā mēs jums parādīsim, kā
mūsu 360 grādu aizsardzība aizsargā cilvēkus, preces, noliktavas iekārtas, mašīnas un datus.

1. Cilvēku aizsardzība.
Tādēļ, ka cilvēks ir vissvarīgākais.

2. Preču aizsardzība.
Droša jūsu vērtīgo preču aizsardzība.
Jūsu uzglabātās preces ir vērtīgs aktīvs. Dažādas palīdzības
sistēmas jums palīdz pienācīgi aizsargāt preces, ietaupot gan
laiku, gan izmaksas. Tas nozīmē to, ka jūs aizsargājat ne tikai
savas preces un savus darbiniekus, bet arī savu noliktavas
produktivitāti un spēju veikt piegādes.

Jūs varat pilnībā paļauties uz mūsu nepārtrauktās aizsardzības
drošības koncepciju. Mēs piedāvājam plašu transportlīdzekļu
iespēju klāstu, kas jūsu darbiniekus aizsargās no sadursmēm
ar iekrāvējiem vai citiem negadījumiem noliktavā. Tādēļ,
ka mums ļoti svarīga ir jūsu darbinieku veselība, mēs nodrošinām,
ka jūsu darba vieta ir veidota atbilstoši ergonomiskiem principiem,
tāpēc jūsu vadītāji vienmēr strādās droši, ergonomiski un efektīvi.

3. Noliktavu un
aprīkojuma aizsardzība.
Efektīvi novērsiet riskus noliktavā.
Mūsu preventīvie pakalpojumi palīdzēs paredzēt un
izvairīties no riskiem, ko rada bojāts noliktavas aprīkojums.
Jūsu procesi ir drošībā, un jūsu investīcijas ir aizsargātas.
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4. Mašīnu aizsardzība.
Ievērojami samazināts negadījumu skaits.

5. Datu aizsardzība.
Pārliecinieties, ka viss ir tur, kur tam jābūt.
Pieaugošas digitalizācijas un savienojamības laikā aizsardzībai
pret dīkstāvēm un datu drošības risinājumiem jābūt iekļautiem
jebkurā drošības stratēģijā. Mēs uzskatām, ka ļoti svarīgi ir būt
pārliecinātam par to, ka mūsu digitālie risinājumi atbilst augstākajām
drošības prasībām. Mūsu programmatūras un tīmekļa risinājumi ir
neatkarīgi sertiﬁcēti. Jūsu vērtīgiem uzņēmuma datiem un informācijai
būs ilgstoša un efektīvākā aizsardzība.

Ar visām iespējamām funkcijām un regulārām apkopēm mēs
palīdzam samazinām to negadījumu skaitu, kurā iesaistīti iekrāvēji,
nodrošinot to ilgtermiņa pieejamību. Tādējādi jūs aizsargājat ne
tikai savus darbiniekus, bet arī samazināt remonta un apkopes
izmaksas, kā arī kopējās izmaksas.

