
 שילוח מבוקר טמפרטורה 

" שפה החדשה"ה  

 ויישומה בפעילות השוטפת



הפארמהמונחים בחברות   
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 מונחים בחברות השילוח

AWB 

B/L 

CBM 

ETA 

TEU POD 

ETD 

ETS- Estimated 

Time of Sailing 

FCL- Full Container 

Load Full Container 

loaded at the factory 

EXW 

FCR- Forwarder’s 

Certificate of Receipt 

FOB 



 תפקידי המשלח

 מנחה•

 מתאם•

 מתרגם•

 מזהיר•

 מדריך•

 ניהול סיכונים•

 מוציא מן הכוח אל הפועל•

 



כיצד מתרגם את   -תפקידי המשלח

 ?למסמכי שילוח הפארמהדרישות 

 15+25+טמפרטורת המשלוח •

  2+8+טמפרטורת המשלוח •

 באריזה ולידית



 הפארמהכיצד מתרגם את דרישות  -תפקידי המשלח

 ?למסמכי שילוח

 משלוחים אוויריים -ניהול סיכונים

 -תחנת המשלח
מחסן טמפרטורה  /מחסן מקורר•

 ?האם קיים, מבוקרת

 ?בניית המשטחים היכן נעשית ומתי•

 זמן הובלה לשדה התעופה•

 משאית מבוקרת טמפרטורה•

 הדרכות עובדים•

 מאושרים -SOPנהלי עבודה •

 

 

 

 

 -הספק
 טמפרטורת המוצר•

 דרישות המוצר•

 ערך המשלוח•

 חשיבות זמן הובלת המשלוח•

 אריזה ולידית•

 רשמים•

 ניירת למשלוח•

 פסיבית/אריזה אקטיבית•

 ק ליסט לפני פיק אפ'ביצוע צ•

 



 -הגעה לשדה התעופה
מחסן מבוקר /מחסן מקורר•

 טמפרטורה  

 בניית המשטחים•

 זמן מסירת המשטח לחברת התעופה•

 זמן המתנה לפני טיסה•

•Tarmac Time 

 זמן העמסה•

 

 

 

 הפארמהכיצד מתרגם את דרישות  -תפקידי המשלח

 ?למסמכי שילוח

 משלוחים אוויריים -ניהול סיכונים

 
 -תחנות ביניים

 זמן המתנה לפני טיסה•

מחסן מבוקר /מחסן מקורר•

 ?האם קיים, טמפרטורה

 זמן פריקה מהמטוס•

 זמן העמסה למטוס•

•Tarmac Time 

 

 

 

 

 



 הפארמהכיצד מתרגם את דרישות  -תפקידי המשלח

 ?למסמכי שילוח

 משלוחים אוויריים -ניהול סיכונים

 

 -אצל הלקוח
 שעות קבלת הסחורה•

האם יש דרישות מיוחדות בקבלת  •

 הסחורה

 

 

 

 

 

 -שדה התעופה ביעד
 אישורים•

 רגולציות•

מחסן טמפרטורה  /מחסן מקורר•

 ?האם קיים, מבוקרת

 משאית מבוקרת טמפרטורה•

 מאושרים -SOPנהלי עבודה •

 הדרכות עובדים•

 

 

 

 

 

 



 הפארמהכיצד מתרגם את דרישות  -תפקידי המשלח

 ?למסמכי שילוח

 משלוחים ימיים -ניהול סיכונים

 -נמל המוצא
זמן הגעת המכולה לפני העמסה  •

 לאונייה

 הפלגת שיטעון/הפלגה ישירה•

 ?האם יש חיבור לחשמל•

 זמן המתנה בנמל לפני העמסה•

 

 

 

 

 

 -הספק
 דרישות המוצר•

 ערך המשלוח•

 חשיבות זמן הובלת המשלוח•

 כמות רשמים•

 ניירת למשלוח•

 משאית עם גנרטור•

האם   -מכולה מקוררת מראש•

 ?set pointתואם את ה

 setמה טמפרטורת המוצר •

point 

 בדיקת סוללת המכולה•

 מרחק נסיעה מהספק לנמל•

 



 הפארמהכיצד מתרגם את דרישות  -תפקידי המשלח

 ?למסמכי שילוח

 משלוחים ימיים -ניהול סיכונים

 -נמל השיטעון
 ?האם יש חיבור לחשמל•

 זמן המתנה בנמל לפני העמסה•

 תחנת השיטעון•

 

 

 

 

 

 

 -נמל היעד
 אישורים•

 רגולציות•

 גנרטור/משאית מבוקרת טמפרטורה•

 מאושרים -SOPנהלי עבודה •

 הדרכות עובדים•

 חיבור לחשמל•

 מרחק מהלקוח•

 

 

 

 

 



 הפארמהכיצד מתרגם את דרישות  -תפקידי המשלח

 ?למסמכי שילוח

 משלוחים ימיים -ניהול סיכונים

 -אצל הלקוח
 שעות קבלת הסחורה•

האם יש דרישות מיוחדות בקבלת  •

 הסחורה

 אפשרות פריקת מכולת הקירור•

 

 

 

 

 



 תודה על ההקשבה


