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Ingenjörsfirman Allan Persson etablerades 1958 som agenturföretag med huvudsaklig försäljning
till svensk bilindustri. Genom åren har verksamheten utvecklats till att omfatta försäljning av
gjutgods och smide från ledande gjuterier och smedjor i Europa och Kina. Idag är vår väl beprövade
arbetsmetodik stärkt av APe Toolbox Management TM. Det är ett verktyg som minskar avståndet
till kund och leverantör och hjälper oss i vår strävan efter nollfelstillverkning. Våra skräddarsydda
lösningar präglas av högt tekniskt kunnande och förståelse för vikten av kommunikation.

Utökat sammarbete med Volvo CE
APe kommer från och med augusti månad 2012 även att förse Volvo CE:s dotterbolag i Brasilien, Volvo
Pederneiras, med kvalitetssäkrat stålgjutgods från APe:s logistikcenter i Malmö. För ett effektivare
produktflöde har Volvo bestämt sig för att använda APe:s logistikverksamhet fullt ut. Vi är naturligtvis glada
över det utökade förtroende och det fördjupade samarbetet med Volvo CE.
Utökat ansvar ställer höga krav på kommunikation! Transporter över Atlanten kräver
specialförpackningar för att klara resan. För att avlasta kunden ansvarar APe för packning och administration
av frakt- och tulldokument. Detta leder till att kunden kan bli effektivare i sina kärnområden.
Utvecklingen av APe Toolbox Management TM, en kommunikationsportal som binder samman hela
APe:s verksamhet, har gjort det möjligt att möte dessa utmaningar. I TM finns all teknisk information om
artiklar och verktyg för att hantera flödet mellan leverantörer, kunder och APe. TM, som är ett webbaserat
program, erbjuder ständig tillgänglighet och översikt som säkrar upp den globala kommunikationen.

Läs gärna mer om APe:s faciliteter på
vår nya hemsida:

Under vecka 30 kommer kontoret ha semester
stängt. Vi önskar Er en riktigt skön sommar och
ser fram emot ett fortsatt gott samarbete till
hösten.
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