TOOL SUPPLY 24/7
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KOMPLE Tedarikve Stoklama prosesinizi
biz Üstleniyoruz.
Ürün tedarik prosesi kapsamında net olarak ürün tedarik süreci
büyük önem taşımaktadır.Bu komplex süreçte basit ve effektif
olarak süreci garanti etmek adına CERATİZİT Team Cutting Tools
sizlere inovatif ve bireysel olarak ihtiyaçlarda doğru çözümler sunar.

▲▲ Teknik danışmanlık
▲▲ İhtitaç analizi
▲▲ Gönderi stok
▲▲ Tedarik 24/7

Size sözümüz, Her zaman için doğru takımı doğru zamanda
alabilmeniz – Başarınız için zorunlu hale gelmektedir.

▲▲ Otomatik dolum
▲▲ Ayrıntılı tablolar
▲▲ Maliyet optimizasyonu
▲▲ İstatistik ve Analiz

Geleneksel takım alma zaman alıcı ve maliyetlidir, uzun süreli
makine dumalarına sebeb verir ve üretimi geciktirir.

Alma mesajı

Takım Mevcutmu?
İhtiyaç kaydı?
İhtiyaç işe?

Satın alma
Sipariş

Gelen ürün girişi
Paket kabülü
Hesab inceleme
ödeme

yeni dizpozisyon

Takım deposu
Takım kaydı
Stok uygulama

Çıktı

Üretim

ÜRÜN TEDARİĞİ TOOL SUPPLY 24/7 ILE
Ürün
yerleştirme

Yeni kaydükabül
ve değişiklikte

Otomatik
alım mesajı

Ihtiyaç
miktarda
ayarlama

ihtiyaç miktarında
ayaarlama

Automatisk
påfyllning genom
CERATIZIT

Tedarik 24/7

Üretim
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Ürünleri ve Erişimleri belirleyin.
Biz sizi destekliyoruz

Talep tespiti,Sistem seçimi ve kurulum

Şeffaflık

▲▲ kişiselleştirilmiş ürün alımı ile
▲▲ belirli yetki atamaları
▲▲ çeşitli değerlendirmeler
▲▲ Hesaplama tutanakları

Yüksek bulunabilirlik
▲▲ Otomatik alım mesajı

▲▲ Ihtiyaç miktarda ayarlama
▲▲ Müşteriye direkt yükleme alarmı
▲▲ Servis personeli tarafıdan sürekli
dolum
▲▲ Yanlış stok kaydı hep doğru
▲▲ günlük veri alımı
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Komple işleme bir tedarikciden
▲▲ Uygulamada tüm soru ve sorunlarınızı
cevaplayabilen bir çalışma ortağınız
▲▲ Yeni ürünlerde çalışanlarınıza gereken bilgi
akımı ve eğitim
▲▲ Tümleşik ve kullanıcı dostu bir sipariş sistemi

Süresiz Premium Servis

▲▲ CERATIZIT tarafından ürün yükleme ve atama
▲▲ onarım, servis ve geliştirmeleri için ek masraflar
yoktur
▲▲ anında yeni ürünlerde upgrade
▲▲ düzenl ürüni çeşit optimizasyonu
▲▲ Gönderi stok
▲▲ hiçbir sözleşme süresi olmadan
▲▲ CERATIZIT tarafından Envanter

Daha Güvenli ve maliyet azaltma
▲▲ Sipariş için personel ayrı personele gerek yok
▲▲ otomatik sipariş, dizposisyon
▲▲ Gelen ürün kaydı, yerleşimi, posta, ambalaj
vb sorunlar yok
▲▲ uzun yıllardır bu alanda know-how bilgisi en
üst düzeyde olan güçlü ortak
▲▲ akişta daha az hata imkanları
▲▲ aylık fatura / ödeme koşulları genişletilmiş
▲▲ B2B arabirimi
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TOOL-O-MAT 840
Eşsiz teknoloji harikası
Azami 840 farklı ürün, bu makineye yerleştirilebilir. Esnek depolama yerleri ürünün boyutuna
göre ayarlanır ve bu sayede azami ölçüde yararlanma ve etkinlik sağlar.
Takımların günlük yönetimi ve CERATIZIT tarafından yerleştirilmesi, takımlarınızın gerekli
olduklarında hazır bulunmalarını sağlar. Ancak alım sırasında ödeme yapılır.

Bireysel tasarım
olanakları
Tool-O-Mat 840 için en iyi beş
tasarımımızdan favorinizi seçin

491 köşe freze sistemi

6

Delme, WTX – UNI

Tornalama, HCR 1135

Frezeleme, AluLine

DRAGONSKIN yeni nesil kaplama teknolojisi

TOOL-O-MAT 80
Modern Klasik
Bu modern ürün dağıtım sistemi, 80 farklı ürüne kadar net bir görüş ve kullanım alanı sunar. Bu, cihazda
zaman alan herhangi bir arama yapmadan dokunmatik ekran üzerinden hızlıca seçim yapılmasını sağlar.
Katalog. Esnek şekilde yapılandırılabilir çekmeceler, ağır ürünlerin depolanmasına bile izin verir; Kaldırma
işlemi sırasında güvenli bir şekilde çıkış bölmesine taşınır. Bir kontrol ünitesine dört adede kadar makine
(Tool Suply) bağlanabilir. Bu sadece son derece yerden tasarruf sağlamakla kalmaz, aynı zamanda
depolama kapasitesi artırır.
Diğer takım dağıtım sistemlerimizde olduğu gibi, TOOL-O-MAT 80 her zaman güvenli bir şekilde sizi acil
takım arayışına asla sokmaz. Doldurmayı sizin için devraldık ve standart ürünlerimizin daima stokta
olduğundan emin oluyoruz. Tabii ki, bu ürünümüzü kullanımınız aynı zamanda ürün dolabımızdan çıktığı
anda fatura edilir ve size stok maliyeti yansıtmaz anlamını taşımaktadır.

4 Otomat dolabı için tek kontrol panosu.
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BİRLİKTE.YETKİN.İŞLEME.
TORNALAMA, FREZELEME VE KANAL AÇMADA
DEĞİŞTİRİLEBİLİR UÇLARDA UZMAN
Ürün Markası olan CERATIZIT yüksek kaliteli değiştirilebilir kesici uç takımlarını ifade eder. Ürünler yüksek
kalitesi ile karakterize edilir ve gelişiminde uzun yılların deneyiminin DNA‘sı ve karbür ürün üretimini barındırır.

VERİMLİ DELİK İŞLEMEK İÇİN KALİTE ETİKETİ
Yüksek hassasiyetli delme, raybalama, havşa açma ve baralama uzmanlık gerektirir: delme için verimli takım
çözümleri ve mekatronik aletler bu nedenle KOMET markasının bir parçasıdır.

DÖNER TAKIMLAR,TAKIM TUTUCULAR
VE BAĞLAMA SİSİTEMLERİNDE UZMAN
WNT, ürün çeşitliliği ile eş anlamlıdır: Karbür ve HSS döner takımlar, takım tutucular ve verimli iş bağlama
çözümleri bu markanın bir parçasıdır.

UZAY VE HAVACILIK SANAYİ İÇİN
KESİCİ TAKIMLAR

CERATIZIT Turkey Kesici Takımlar Ve Karbür Çözümleri Tic. Ltd. Şti
34870 Kartal / İstanbul
Tel.: +90 216 526 63 05
info.turkey@ceratizit.com \ www.ceratizit.com

11/2019 – 99 068 00779

Havacılık için özel olarak geliştirilmiş sağlam karbür matkaplar Endüstri KLENK markasını taşır. Yüksek kaliteli
özel ürünler işleme için önceden belirlenmiş hafif malzemeler.

