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Altus Norway tilbyr konkurransedyktige priser 

og vilkår, gode EDI-løsninger og et høyt 

servicenivå på tjenestene gjennom det at 

dyktige fagfolk gjør arbeidet.  

 
Altus Norway AS er en voksende og fleksibel 

logistikkvirksomhet for alkoholholdige drikkevarer. 

Kunder omfatter produsenter/leverandører, agenter 

og importører innen vin, brennevin og andre 

drikkevarer. Virksomheten leverer diverse EDI og 

nettbaserte systemer som tar hånd om vareflyten 

inn fra 40 land og distribusjon av ca. 1-2 millioner 

enheter årlig til Vinmonopolets butikker, HoReCa og 

grossister. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Personlig 

oppfølging 

Altus Norway har, med en rask vekst i 

kundeporteføljen, trent og ansatt dyktige 

fagfolk som kjenner vinbransjen og forstår hva 

som skal til for å effektivisere 

forsyningskjeden. Vi har en sterk avdeling som 

jobber fullt og helt med plukking og pakking på 

varehotellet, støttet av flinke og dedikerte 

koordinatorer med internasjonal erfaring som 

ordner tollklarering, henting, utkjøring, frakt og 

oppdatering av EDI-systemer. 

Moderne og sentralt 

lagerhotell 

I vårt moderne varehotell sentralt mellom 

Moss og Oslo, kan vi tilby systematisk og 

sikker lagring og distribusjon til utsalgsteder i 

hele Norge. I stadig større fasiliteter, har vi 

mer enn 6000 kvadratmeter lagringsplass og 

over 6000 pallplasser, med muligheter for 

videre utvidelse med veksten vi opplever. 

Altus er godkjent for lagring og distribusjon av 

alkohol og tilsetningsstoffer gjennom 

skatteetaten og mattilsynet. Dette krever 

strengeste Internkontroll og sporingskontroll. 

Gode EDI – systemer 

 

Altus Norway er opptatt av å ikke bare 

tilfredsstille Vinmonopolets nye krav til EDI 

XML ordrebehandling, men tilby nettbaserte 

kundeløsninger som gir trygghet, 

forutsigbarhet og bekvemmelighet til hele 

forsyningskjeden. Vi har allerede gjort 

investeringer i utbedring av systemer og 

videreutvikler stadig løsningene for å 

opprettholde en ledende posisjon. Kunden 

opplever en nærmere tilknytning til sin 

sluttkunde. 

Konkurransedyktige vilkår 

 

Vi håndterer vareflyten inn fra 40 land og 

distribusjon av ca. 1-2 millioner enheter årlig til 

Vinmonopolets butikker, HoReCa og grossister. 

Voksende volum, effektive systemer og gode 

leverandøravtaler har gjort oss 

konkurransedyktige på pris, men vi er like 

opptatt av ekstraverdien kunden opplever 

gjennom tjenestenes forutsigbarhet, fleksibilitet 

og punktlighet. Lave oppstartskostnader, gode 

terminalpriser- og transportkostnader, samt 

forutsigbarhet gjennom faste månedsavgifter 

gjør det lett for kunden å beregne sine utgifter. 

 

 

 

 
Vi kjenner forsyningskjeden 

på vin og alkoholholdige 

drikker og leverer derfor 

smarte løsninger for 

logistikk, distribusjon og 

varehotell til næringen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vårt Globale Nettverk 

 
Fysisk tilstedeværelse i mange viktige havnebyer 

og sentrale lokasjoner gir oss kontroll på 

operasjon og kundeservice. Altus Norway har sin 

terminal nært Moss og Oslo, langs E6 som er 

Norges hovedtransportåre til Europa. Vårt 

biltransport-nettverk gjør at vi har full dekning i 

hele Europa. Involvering i flere industrier og 

næringer har utviklet vår tilstedeværelse til å 

inkludere hele verden. 

 

Våre agenter og partnere i land vi ikke er tilstede 

er kvalifisert over lengre tid og er klare for den 

oppgaven som gis i forhold til opphenting og 

forsendelse til Norge.  

 

  

 

 

 

Internasjonalt nettverk 

gjennom egne kontorer og 

kvalitetssikrede agentavtaler 

gjør at vi har rekkevidden og 

kontrollen som skal til for å 

levere på tid og budsjett. 
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Expertise, Kompetanse og Systemer 

Vi har diversifisert for å kunne oppnå en stabil og 

forutsigbar fortjeneste som er svært uavhengig av 

nedgangsperioder i markedene. Det gir oss 

trygghet til å fokusere på vekst og utvikling. Vi har 

fire avdelinger som leverer synergier og 

kostnadseffektivitet til hver avdeling. 

Prosjektlogistikk 

Inkluderer alle markeder som krever spesialiserte transportløsninger, med en 

stor kundebase fra energi eller olje-og gassmarkedet. Altus Norway håndterer 

tungløft, chartering og ingeniørarbeidet rundt transportene og hele 

planleggings- og koordinasjonsarbeidet rundt prosjektene. Vi har også lang 

erfaring med forsyningsbaser, marine mobiliseringer og opplag av båter og 

rigger.  

 

Marinelogistikk 

Skreddersydde løsninger til alle flytende båter og anlegg, bade for offshore og 

shipping. Altus Norway sørger for at utstyr er klart til båter i tide og til lavest 

mulig kostnad, enten ombord eller ved havn, over hele verden. 

 

Varehotell & Terminal 

Gode terminalløsninger til forskjellige industrier i våre moderne og store 

varehus. Utstyrt med gode EDI-systemer og kompetanse til å håndtere 

respektive cargo. 

 

General Cargo 

Vi tilbyr alle typer konkurransedyktige transportløsninger for luft, sjø og land. 

Gjennom gode relasjoner og samarbeid med rederier, flyselskaper og sterkt 

nettverk på veitransport, oppnår vi konkurransedyktige priser uten å lage 

noen kompromisser på den personlige oppfølgingen de store 

spedisjonsselskapene ofte gir slipp på.
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Tel: +61 8 8944 5801 

info.tl@altuslogistics.com 
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