CARGOM EXPRESS
HAKKINDA
Ankara Kargo, 1986 yılında Ankara'da kurulmuştur. Ulusal bazda operasyon ağını
genişleten Ankara Kargo, ulusal anlamda rekabet gücü daha yüksek bir marka algısı
oluşturmak amacı ile markasını yenilemiş ve Cargom Express markası olarak
pazarda faaliyetine devam etmektedir.

Yaygın hizmet ağı ve gelişmiş stratejisi ile ülke ekonomisi için önem arz eden yedi
bölgede konumlanmıştır. Konumlandığı bu yedi bölgede oluşturduğu 10 transfer ve
dağıtım merkezi ile 20 ’nin üzerindeki ‘‘Hizmet Noktası’’ şubesi ile kolay erişilebilen
kaliteli bir hizmet sunmaktadır.
Cargom Express’in 10 transfer ve dağıtım merkezlerinin bulunduğu iller; İstanbul
Avrupa Yakası, İstanbul Anadolu Yakası, Çorlu, Çerkezköy, Ankara, Bursa, Eskişehir,
İzmir, Manisa, Adana, Konya, Gaziantep, Mersin, Kocaeli, Sakarya, 'dır.
Cargom Express, yenilikçi bakış açısıyla yaygın hizmet ağının yüksek kaliteye
erişebilmesi ancak teknolojinin tüm olanaklarından eksiksiz bir biçimde istifade
ederek gerçekleştirmenin mümkün olacağı bilinciyle kendi bünyesinde 12 kişilik bir
ar-ge ekibi bulundurmaktadır.
Bu ileri teknoloji ürünlerimiz; Üç boyutlu hacim ölçer, optik okuyucularımız , Tüm
bölgelerin ve şubelerin kullandığı ana sistemimiz, Android ve IOS tabanlı çalışan
kurye uygulamalarımız ve bir uçtan diğer uca taşıyan ana hat konveyörlerimizdir.
Cargom Express, yaygın dağıtım noktası ve ileri teknoloji imkanlarını esnek
operasyonel yapısı ile ortaya çıkan, zamanında hızlı servis ve kaliteli hizmet anlayışı
ile kendisini tercih eden değerli çözüm ortaklarına günde ortalama 1.000.000 Ds ve
20.000 kargo işleyerek hizmet veriyor.

CARGOM EXPRESS
HAKKINDA

MİSYONUMUZ

Uzman kadromuz ve çağımızın gerektirdiği “ Teknolojik
Argümanları ” kullanarak siz değerli müşterilerimizin
ihtiyaçları doğrultusunda en hızlı ve en güvenilir hizmeti
sunmak.
VİZYONUMUZ

Vizyonumuz ülkemiz için lojistik ve kargo şirketi olmak
istediğimizin yanı sıra, bölgesel bir kargo şirketi olmaktan
ziyade ülkemizin büyük sanayi ve ticaret şehirlerinde sık sık
yeni pazarlara giren ilk lojistik ve kargo şirketi olmaktır.
Amacımız müşterilerimizin sadece tüm nakliye ihtiyaçları için
değil, tedarik zinciri yönetiminde müşterilerimizin çözüm
ortağı olmaktır.

CARGOM EXPRESS
TARİHÇE

1986

1994

2002

2005

Kuruluş

İstanbul Avrupa Bölge

Yeni Hizmet

İzmir ve Bursa Bölge

Ankara Kargo, 1986

Müdürlüğü Kuruluşu

Binasının Faaliyete Geçişi

Müdürlüğünün Kuruluşu

yılında Ankara ilinde

600 m² kapalı alanda

2002 Yılında Ankara Bölge

İzmir’de 500 m² ve Bursa’da

kuruluş aşamlarını

İstanbul Bölge

Müdürlüğümüz 1000 m²

400 m² alanda faaliyet

tamamlamıştır.

Müdürlüğümüz Avrupa

kapalı alandan oluşan yeni

gösterecek Bölge

yakasında Hasköy’de

hizmet binasına taşınmıştır.

Müdürlüklerimiz kurulmuştur.

faaliyete başlamıştır.

CARGOM EXPRESS
TARİHÇE

2009

2013

2014

2015

İstanbul Anadolu

Eskişehir, Manisa ve

Ankara Bölge Yeni Hizmet

İstanbul Avrupa yakası

Bölge Müdürlüğü

Çorlu Şube Kuruluşları

Binasına Geçiş

Yeni Hizmet Binasına

Kuruluşu

Eskişehir, Manisa ve Çorlu

Ankara Bölge Müdürlüğümüz

Geçiş

500 m² kapalı alanda

illerinde şubelerimiz

3000 m² kapalı alandan oluşan

İkitelli’de 3000 m² kapalı

İstanbul Ferhatpaşa’da

kurularak faaliyete

yeni hizmet binasına geçmiştir.

alandan oluşan yeni hizmet

Anadolu yakası Bölge

geçmiştir.

binasına geçmiştir.

Müdürlüğümüz faaliyete

* İlk Konveyor Band

* Lokal Sunuculardan

başlamıştır.

üretimi gerçekleştirilip

Bulut Tabanlı Yeni Sisteme

kullanıma başlanmıştır.

Geçiş

CARGOM EXPRESS
TARİHÇE

2017

2018

2019

2020

İstanbul Anadolu Bölge

Çorum Şube Açılışı

Antalya, Adana Bölge

İstanbul Avrupa Yakası

Müdürlüğü Yeni Binaya

Gerçekleşmiştir. Muğla ve

Müdürlüğü Gaziantep Şube

Yeni Hizmet Binasına

Geçiş

Aydın İl’lerine mobil

Kuruluşu

Geçiş ve Afyon Bölge

Samandıra’da 1400 m²

Hizmete Başlanmıştır.

Antalya 700 m², Adana 1000

Müdürlüğü Kuruluş

kapalı alandan oluşan yeni

Çorum’da şube açılışı

m² kapalı alanda faaliyet

Hadımköy’de 7000 m²

hizmet binasına geçmiştir.

yapılmıştır. Muğla ve Aydın

gösterecek Bölge

kapalı alandan oluşan yeni

* Kurye operasyonları

İl’lerinde mobil dağıtıma

Müdürlüklerimiz kuruldu.

hizmet binasına geçmiştir.

Android ve IOS uygulama

başlanmıştır.

Gaziantep ilinde de şubemiz

Afyon Bölge Müdürlüğümüz

faaliyete geçmiştir. Mersin

2500 m²’de faaliyete

İlinde dağıtım ve toplama

başladı.

platformuna taşındı.

hizmetine başlanmıştır.

CARGOM EXPRESS
HİZMET AĞIMIZ

9 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

12 ŞUBE / ACENTE

3 İL MOBİL HİZMET

CARGOM EXPRESS
OPERASYON YETERLİLİĞİ

Hizmet Alanı
20 farklı şehirde
hizmet noktası
bulunmaktadır.

Dağıtım
190 Adet şehir içi
dağıtım aracı
bulunmaktadır.

Transfer
40 Adet şehirler arası
kargo transfer aracı
bulunmaktadır.

Personel
480 Çalışan personel
ile hizmet
verilmektedir.

CARGOM EXPRESS
KULLANILAN SİSTEMLER

Konveyer Sistemi

Cargo Light

Hacim ve Desi Ölçer

Transfer merkezlerimizde kargoların bir uçtan

Kullandığımız Cargo Light, yani Kargo Yönetim

Transfer merkezlerimizde hareketli yada durağan

diğer uca aktarılmasını sağlayan Konveyer

Yazılım Sistemi ile taşımacılık konusunda içerde

kargoların desi ve ağırlığını %100 doğru ölçümünü

Sistemlerimiz bulunmaktadır.

ve dışarda tüm süreçleri yönete bildiğimiz online
bir otomasyon sistemi kullanmaktayız.

yapan sistemimiz bulunmaktadır.

CARGO EXPRESS
OPERASYON SÜRECİ

Kargonun
Müşteriden Alımı

STEP 01
Kargo personeli adresten
kargoyu teslim alırken mobil
terminalle gönderen ve alıcı
bilgisini girerek ambar
tesellüm fişi ve gönderi
barkodu oluşturulup sevk
edilmek üzere kargo aktarma
merkezine götürülür.

Aktarma merkezine getirilen
kargo konveyör bandı üzerine
koyularak gideceği hat aracına
aktarılır. Konveyor üzerinde aynı
zamanda optik barkod
okuyucular ile kargonun Kg/Ds
bilgileri çıkarılarak ilgili hatta
yükleme gerçekleştirilir.

STEP 02

Kargonun Aktarma
Merkezinden Çıkışı

Kargonun Varış İline
Aktarma Süreci

STEP 03
Varış iline gelen kargo konveyör
bandına indirilerek teslim
noktasına hizmet veren kurye
tarafından Android sistem ile
barkod okutularak şehir içi
dağıtım aracını kargo yüklemesi
gerçekleştirilir.

Kurye zimmetine aldığı
kargoyu gideceği adrese
götürerek teslim sürecini
tamamlar. Bu noktada
Kargo uygulaması
üzerinden teslim
düşümünü yaparak
süreci sonlandırır.
STEP 04

Kargonun Teslim
Süreci

CARGOM EXPRESS
ENTEGRASYON MODELLERİ

Web Service Entegrasyonu

Self Service Entegrasyonu

Müşterilerin sistemine Web Service entegrasyonu ile bağlanarak gönderici , alıcı ,
adres ve kargonun Kg/Ds bilgilerini otomatik olarak çekilebilen bir entegrasyon
yapılır. Müşterinin kargo üzerine yapıştırdığı kendi barkodunu kuryelerin üzerinde
yer alan CargoLight uygulamasından okutarak tüm bilgilerin otomatik olarak
alınması ve ürünün faturasının otomatik olarak tek işlemde oluşturulması
sağlanmaktadır. Web Service üzerinden alıcıya kargonun tüm hareketleri ve geriye
dönük raporlama imkanı sağlanır. Bu bilgiler saniyelik olarak paylaşılmaktadır.

Web Service Entegrasyonunu yapabilecek alt yapıya sahip olmayan firmalar için geliştirilen
Web tabanlı bir uygulamadır. Bu uygulamada müşteriye özel kullanıcı bilgileri oluşturulur ve
müşterinin kargonun alıcı , adres ve Kg/Ds bilgilerini kendisinin sisteme girmesi sağlanır.
Sisteme girilen verilerin eksiksiz olmasından sonra sistem müşteriye barkod üretme imkanı
sağlamaktadır. Bu oluşan barkod CargomExpress 'in kendi taşıma barkodudur. Kargonun
üzerindeki barkod sadece okutularak taşıma işlemi başlar. Self Servis müşterinin geriye dönük
tüm gönderilerini sisteme kaydeder ve müşteriye bir çok rapor imkanı sunar. Bu sistem
üzerinden kargonun anlık hareketleri de takip edilebilmektedir.

CARGOM EXPRESS
HEDEFLER

2023 HEDEFLERİ
Cargom Express, B2B ve B2C kargo çözümleriyle 2022 yılında 40 ana şehir, 20 mobil şehir ile dağıtım ağını genişletmek adına
yatırımlarına devam etmektedir. Cargom Express, mutlu çalışan ve mutlu müşteri parolasıyla tüm departmanlarında kampüs eğitim
sınıfları oluşturmuş profesyonel desteklerle beraber eğitimlere hız kesmeden devam etmektedir.

BİZİ TERCİH EDENLER

BİZİ TERCİH EDENLER

TEŞEKKÜRLER

