Az 1994-ben alakult vállalkozás ma már nem csak kereskedelemmel, de
egyedi gépek-, gépalkatrészek tervezésével és gyártásával, berendezések
helyszíni telepítésével, javításával is foglalkozik.
Amit mi Önnek kínálunk az a 15 év alatt általunk összegyőjtött tapasztalat, melyet
folyamatosan a meglévı és leendı Partnereink szolgálatába állítunk.
Ha Ön gépeket tervez, épít, üzemeltet vagy javít, Partnerünkként élvezheti az általunk
forgalmazott termékek magas szintő innovációját valamint az általunk biztosított hozzáadott értéket,
cégünk és kollégáink rugalmasságát. A velünk való együttmőködés során folyamatosan arra
törekszünk, hogy az általunk javasolt termékekkel, szolgáltatásokkal az Ön mıszaki problémáira gyors,
pontos és hatékony megoldást nyújtsunk. Hogyan?

PROJEKT -KEZELÉS, -VEZETÉS
Kapcsolat felvétel
•

Helyszíni látogatás a Partnernél, felmérés, igények-, megoldandó problémák feltárása

Ajánlat elıkészítése
•
•
•
•
•
•

Adatok összefoglalása, egyeztetése
Feladat megfogalmazása, paraméterezése
Elıterv készítés
Elıterv tervzsőri - a koncepció bemutatása a Partnernek
Részletes kalkuláció készítése – kereskedelmi tételek, gyártott alkatrészek,
alvállalkozók, kooperáció, tervezés, gyártás, szerelés kalkulálása
Ütemterv elkészítése

Ajánlatadás
•
•

Ajánlat megküldése, ismertetése – szükség esetén több verzió kidolgozása
Döntés elıkészítı anyagok – prezentáció, modellezés,

Megállapodás
•

Megrendelés, szerzıdés

Megvalósítás
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tervek kidolgozása
Tervzsőri - tervek elfogadtatása a megrendelıvel
Alkatrészek, kereskedelmi tételek beszerzése,
alkatrészek gyártása
Kooperációk szervezése - menedzselése
Vezérlı rendszer megépítése
PLC Szoftver készítés
Összeszerelés
Gép élesztés – elızetes próbák
Dokumentáció készítése
Telephelyi átadás – technológiai prübák
Szállítás

•
•
•
•
•
•

Helyszíni telepítés, beüzemelés
Üzempróba
Oktatás - betanítás
Próbaüzem – szükség esetén felügyelettel
Végsı átadás
Garancia és vevıszolgálat

Átadás

Tervezés:
Folyamatok követése:
Minıség biztosítás:

SOLID EDGE 3D CAD szoftverrel
ABAS ERP integrált vállaltirányítási rendszer
ISO 9001:2000 MIR – Moody International

Célul tőztük ki:
Komplex rugalmas szolgáltatást, aktív segítséget nyújtani Önnek - aki gépeket, technológiát
tervez, épít, üzemeltet vagy javít - szakterületeinken felmerülı mőszaki problémáira

Megoldásokban gondolkozunk
Partnereink elégedettsége és az adott feladat maradéktalan megoldása a
fontos!
www.entra-sys.hu

