Take Cover-prosessi
turvaa selustasi

Vältä sudenkuopat

Sähkölaitteiden ja komponenttien valmistus ulkomailla voi olla
fiksu liike, jonka onnistuminen saattaa vaatia harjoittelua, aikaa
ja rahaa. Useimmiten nopeampaa ja edullisempaa olisikin onnistua
jo ensi yrittämällä.
Ratkaisu on Trafomic.
Ikäväähän se olisi, jos kustannusarviot pettäisivät vaikkapa
toimitusten viivästymisen tai toteutumattomien laatu- ja
turvallisuusstandardien takia.

Vain onnistunut ulkoistus
tuo säästöjä

Yhteistyö kanssamme minimoi riskit ja auttaa varmistamaan, että
tavoittelemasi säästöt toteutuvat.
Useat seikat, joita ei helposti tule edes ajatelleeksi, kaipaavat
huomiota jo ennen päätöstä siirtyä Suomen ulkopuolelle. Me
haluamme kertoa Teille niistä.
Itse tuotannon aikana varmistamme, että valmistusnormit täyttyvät,
eikä odottamattomia yllätyksiä tapahdu. Ulkomainen kumppanisi
saa Trafomicilta täyden teknisen tuen.
Nyt ehdotammekin: Take Cover.

Minimoimme kokonaiskustannukset valmistuksen kaikissa vaiheissa.

Take Cover-prosessi
ideasta varaosatoimituksiin

1. Yritykselläsi on uusi tuoteidea, -konsepti tai jopa valmiiksi
suunniteltu tuote, joka pitää saada sarjatuotantoon. Kyllä, autamme
mielellämme.
2. Seuraavaksi sovimme tehtävistä ja vastuualueistamme. Tuotetta
voidaan edelleen kehittää yhteistyössä Trafomicin asiantuntijoiden
kanssa. Nyt päätetään materiaaleista, valmistusmenetelmistä ja
-paikoista sekä teknisistä ratkaisuista.
3.Tuotekehitysvaihe auttaa jättämään aikaa ja rahaa vievät turhat
kokeilut mahdollisimman vähiin. Yksityiskohtaisimmatkin
ominaisuudet viimeistellään ja hankitaan mahdolliset ulkopuolisten
tarkastajien hyväksynnät. Joskus nopeastikin muuttuvien materiaalija kapasiteettitarpeiden tyydyttämiseen tarjoamme joustavan ja
toimivan toimittajaverkoston.
4. Mitoitamme tuotantomäärät tarkasti ennusteittesi pohjalta. Jos
ne ovat riittävän suuret, kannattaa tuotanto siirtää sinne, missä työ
on laadukasta ja huokeaa. Nyt voidaan solmia teknologian
siirtosopimus, joka tarkoittaa teknistä tukea valitsemallenne
ulkomaiselle yhteistyökumppanille.
Jotta tuote olisi alusta alkaen priimaa, voimme toimittaa
erikoiskomponentteja ulkomaiselle yhteistyökumppanille.
Palveluumme sisältyy myös versiomuutosten hallinta ja
dokumentointi. Osaamisemme on näin jatkuvasti käytössänne.
5. Loppuvaiheen tuotetuki ja dokumentaatio ovat tärkeitä
jälkimarkkinoinnin kannalta. Koko yhteistyön ajan keräämme
arvokasta tietoa, jota voidaan myöhemmin hyödyntää. Esimerkiksi
satunnaisesti varaosiksi tarvittavat pienet sarjat kannattaa valmistaa
Suomessa.

Let’s Move!

20 vuotta alalla ovat tuoneet meille runsaasti kokemusta
kansainvälisestä liiketoiminnasta. Saat osaamisemme käyttöösi,
kunhan vain päätät hyödyntää Take Cover-prosessia.
Meidän kyydistämme ei tarvitse vaihtaa maitojunaan.
Tervetuloa mukaan!
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