MODERNS ATBALSTS MEŽA ĪPAŠNIEKAM,IEEJOT 21.GADSIMTA 21.GADĀ
VAI ZINI, KA IKVIENS VAR PRASĪT VEIKT NEATKARĪGU KOKMATERIĀLU UZMĒRĪŠANU UN
SAŅEMT ATSKAITI PAR UZMĒRĪŠANAS REZULTĀTIEM?
VMF LATVIA - kā neatkarīga trešā puse - vidēji gadā uzmērot 8 miljonus
kubikmetru apaļkoksnes, nodrošina, ka uzmērītais kubikmetrs ir tāds
pats kubikmetrs visur pie gandrīz 200 kokmateriālu pircējiem, jo pie
kokmateriālu pircēja mērīt ir visērtāk un precīzāk.
VMF LATVIA sava darba kvalitātei izvirza augstu latiņu un arī valsts
stingri uzrauga, lai tiktu ievērots valsts standarts.
VMF LATVIA pārstāv vienlīdz kokmateriālu pārdevēju un pircēju intereses, kuru mērķis ir tirgū attīstīt konkurenci ar
kokmateriālu cenu un nosacījumiem, nevis mērījumiem.
VMF LATVIA regulāri un atklāti atskaitās kokmateriālu pircējiem un pārdevējiem www.lkuuv.lv
Tavs ieguvums – pārdodot komateriālus, vari objektīvi salīdzināt komateriālu cenas tirgū.

KUR TAS SUNS APRAKTS?
VMF LATVIA kokmateriālu uzmērīšanas un novērtēšanas rezultāti (testēšanas
pārskati) ir abām tirdzniecībā iesaistītajām pusēm vienādi pieejami dokumenti arī Tev, ja Tev tas noder.
Kokmateriālu pārdevējs ar testēšanas pārskatu var iepazīties 2 minūšu laikā pēc
kokmateriālu kravas uzmērīšanas, gan pie kokmateriālu pircēja,
gan pats attālināti – ērti un vienkārši reģistrējoties datu centrā
www.kpdc.lv .
Šajā datu centra abonēšanas piedāvājumā ir iekļauta arī iespēja
izmantot kokmateriālu e-pavadzīmes.
VMF LATVIA testēšanas pārskati ir stingrs dokumentāls pamatojums attiecībās ar kontrolējošām institūcijām un datu
centrā tiek glabāti 5 gadus, kā to nosaka valsts.
VMF LATVIA, ja nepieciešams, paskaidro:
- kokmateriālu tilpuma noteikšanas «knifus»
- kokmateriālu kvalitātes noteikšanā pielietotās prasības
- dažādas nianses - kā raukums, mizas dubultbiezums – tiek visiem pieejami publicētas www.lkuuv.lv
Tavs ieguvums – Tev ir uz ko paļauties.

PAR VELTI SIERS IR TIKAI PEĻU SLAZDĀ
VMF LATVIA nodrošina iespējami zemākās kokmateriālu uzmērīšanas un novērtēšanas izmaksas,
jo kokmateriālus ir gudri un izdevīgi mērīt vienreiz, īpaši, ja to dara ar modernām ierīcēm.
VMF LATVIA:
- strādā vairāk kā 100 izcili nozares eksperti, kas uzmērīšanas zināšanas un iemaņas regulāri un mērķtiecīgi
atjauno
- pastāvīgi salīdzina un pilnveido savu izmaksu konkurētspēju šādu pakalpojumu tirgū
- strauji paplašina viedu tehnoloģiju izmantošanu:
o var uzmērīt kokmateriālu kravas ar pašu izveidotu foto metodi www.vmf.lv
o testēšanas pārskatus individuālajā uzmērīšanā (mērot zāģbaļķus un finierklučus ar automatizētām
ierīcēm) vismaz 95% apjomā automatizēti sagatavo informācijas sistēma.
Ievēro
Kokmateriālu mērīšana un tā izmaksas ir kokmateriālu tirdzniecības sastāvdaļa. Par neatkarīgas trešās puses
kokmateriālu uzmērīšanu VMF LATVIA samaksā kokmateriālu pircējs, ja tirdzniecības puses nav lēmušas citādi.
Savukārt pakalpojuma maksa datu centra klientam gan ir apmaksājama katram pašam.

