Post og frankering er tidstyver
for helsesektoren

La oss håndtere forsendelsene dine!
Posthåndtering fra A til Å.
Brev, pakker og internpost. Henting, sortering, frankering, levering.
Spesialtransport biologiske forsendelser. Kort leveringstid!
Ingen kunde for stor – ingen for liten.
Ett kontaktpunkt – én faktura
Flere leverandører? Hos oss får du en samlefaktura dersom du ønsker det.
Norsk Bibliotektransport AS (NBT)
leverer post- og frankeringstjenester
over hele Norge. Vi håndterer daglig
store mengder brev og pakker for våre
kunder. Slik kan kundene fokusere sin
tid på sine kjerneområder, samt få
reduserte kostnader på porto.
Vi henter innkommende brev og pakker
på postkontor og disse leveres rett til
din foretrukne leveringsadresse. På
avtalt tidspunkt henter vi utgående
brev og pakker hos dere. Dette bringes
til vår terminal hvor posten sorteres og
frankeres. Deretter leveres alt til Posten
Norge. Alt gjøres samme dag.
NBT er sertifisert Miljøfyrtårnbedrift

Sikkerhet og sporing
Vi vet alltid hvor dine forsendelser er.
Ferier og fridager, sykdom og permisjoner
Vi er der uansett. Hver dag.
Leie/leasing og påfylling av frankeringsmaskinen
Aldri mer et tema – Vi ordner din eksisterende leie/leasingperiode.
Bred portefølje – unike referanser

Ta kontakt med oss for å spare tid og penger!
Norsk Bibliotektransport AS
tina.brathen@nbt.as
+47 900 60 196
www.nbt.as

Norsk Bibliotektransport AS (NBT) er en logistikkaktør med mer enn bøker i lasten. Post, brev
og pakker er den største delen av vår hverdag, og vi håndterer mer enn 30 000 brev og
pakker i vårt system hver dag.
NBT benytter seg av den nyeste teknologien, de beste tekniske løsningene og de mest
miljøvennlige bilene. Fordi vi er opptatt av å bidra til et grønnere miljø, er vi også en
sertifisert Miljøfyrtårnbedrift.
Hver uke kjører vi til kunder som er kvalitets- og kostnadsbevisste, og hvor det stilles høye
krav til vår leveranse. Vi er stolte over å ha kunder som Politiet, Nobelinstituttet, Avinor og
Kredinor. Felles for alle er at de ønsker å bruke tid på sine kjerneområder fremfor logistikk
og håndtering av post og pakker. Av oppdrag for helsesektoren kan vi nevne at vi har ansvar
for all transport i forbindelse med HUNT (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag). Vi er også i
ferd med å overta ansvar for posthåndtering for Oslo Universitetssykehus.
Vi kan tilby gode digitale løsninger for våre post- og transporttjenester til inn- og utland. Her
kan du følge forsendelsene i realtid, spore forsendelser, bestille budtjenester og mye mer.
Selv om man «bare sender noen få brev» i uka, vil det i de aller fleste tilfeller være penger å
spare på å la oss håndtere forsendelsene dine. Du kan vinke farvel til frankeringsmaskinen,
og den tid og kostnader som følger med.
Hvor mye koster det, og hva kan bedriften din spare – lurer du kanskje på. Ta kontakt med
oss for en uforpliktende samtale:
Norsk Bibliotektransport AS
Tina.brathen@nbt.as +47 900 60 196
martin.auster@nbt.as +47 452 05 540
Med vennlig hilsen
Norsk Bibliotektransport AS
Les mer om oss på www.nbt.as/vare-tjenester/

