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Entegre Yönetim Sistemleri
Kârlılık, zamanında teslimat ve sabit çalışma süreçleri bizim kalite
anlayışımızın temel taşlarıdır. Ortaya çıkabilecek tüm hataların kaynağını
teknik danışmanlık aşamasında farkediyor ve önlemini alıyoruz.
Müşterilerimize en kaliteli ve en uygun çözümleri sunmak
için sürekli ilerlemek ve yeniliklere açık olmak bizim önceliğimiz. Aşağıda
sunduğumuz çözüm örneklerinden bazılarını görebilirsiniz:
• Dünya çapında müşterilerimize kalite, çevre ve iş güvenliği yönetim
sistemlerini uygulamada eşlik ediyoruz: ISO 9001, VDA 6.x, TS
16949, UM 14001 ve OHSAS 180001 vb.
• Kalite yönetim metodları ve teknikleri hakkında çalışanlarınızı
eğitiyor ve yetiştiriyoruz.
• Risk faktörlerini tespit, analiz ediyor ve minimuma indiriyoruz.
• Denetleme (Audit), iç ve dış potansiyel ve süreç analizi yapıyoruz.
• Etkili proje ve kalite yönetimi sayesinde maliyetin düşmesini
sağlıyoruz.
• Tedarikçi ve ek tedarikçi temin ediyoruz.
• Trouble Shooting & Task Force uygulaması yapıyoruz.
• Gerekli durumlarda teknik eleman hazır bulunduruyoruz (geçici
yönetim merkezleri)

Mühendislik
Müşteri taleplerine uygun çözümler sunmak bizim görevimiz. Sistemik
planlama ve müşteri ile kurduğumuz yakın işbirliği sayesinde hata kaynaklarını
kısa sürede fark edip, minimuma indiriyoruz. Müşterilerimizin isteklerine cevap
verirken profesyonel, esnek, ehil ve takım ruhu ile hareket ediyoruz.
Hizmetlerimiz:
• Proje Yönetimi
• Resident Engineering
• Danışmanlık, Planlama ve Makine/Tesisat/Şantiye Yapımı
• Yapı Mühendisliği Planlaması, İhale Alımı, İş İdaresi, Bina Teknik Donatımı,
Yangın Koruma und Mühendislik Danışmanlığı
• Koçluk ve Eğitim
• Hata Analizi (Six Sigma)
NIC GmbH derin iş bilgisi ve uzun yıllara dayanan tecrübesi ile
güvenebileceğiniz bir iş ortağıdır. Sizin isteklerinize en uygun çözümleri
sunmak için tüm süreç boyunca, yani proje planlama aşamasından proje
realizasyonuna kadar, yanınızda yer alıyoruz.
Müşteriye en kârli çözümü sunmak için herzaman planlama aşamasında süreç
analizi ve optimizasyonu yapmak gerekir. Çalışanlarımızı bu konuda sürekli
yeni standartlar dahilinde eğitiyoruz.

Endüstriyel Hizmetler
Her proje akışını özel olarak hazırladığımız için sürtünmeden mütevellit güç
kaybını ve sonradan ortaya çıkan veya tekrarlanması gereken işler için yapılan
ek harcalamaların oluşmasını önlüyoruz.
Herhangi bir makine veya üretim tesisi nakli durumunda müşterimiz adına tüm
atılması gereken adımları üstleniyoruz. Proje planlaması ve danışmanlığı ile
başlayarak demontaj, paketleme, kurma, işletmeye koyma, iş takibi ve
dokümantasyonu içeren tüm proje süreci boyunca müşterimizin yanında yer
alıyoruz.
Kablo kurumundan işletmeye geçene kadar:
Kalifiye çalışanlarımız tesisat kurumundan ve otomatik makine ve tesisatın
elektronik parçalarından sorumludurlar.
Simatic S7 ile otomatikleştirme tekniği:
Uzman elemanlarımız farklı süreç birimlerinin otomasyonu ile ilgili gerekli bilgi
ve tecrübeye sahipler. Programlama, süreç optimizasyonu ve harekete geçme
çalışma alanlarımızı oluşturuyor.
Boru hattı inşaatı:
Boru hattı inşaatı konusundada yine müşterilerimizin özel ihtiyaçlarına uygun
olarak hareket ediyoruz. Gelecek tüm talepler için hazırlıklıyız.
Montaj:
Ekibimiz aşağıdaki konularda uzman olan elemanlardan oluşmaktadır:
• Tesviyeci işi
• Kaynak tekniği
• Hidrolik
• Pnömatik
• Ölçüm ve Denetleme Tekniği
• Elektro Teknik

Satış
NIC GmbH endüstriyel hizmet sağlayıcısı olarak makine ve tesisat
yapımı kapsamında üretim tesislerinin yer değiştirmesindede yardımcı oluyor.
Bu evrede hem makine ve tesisat parçalarının bakımı yapılıyor hemde en yeni
teknik standartlara göre optimizasyonu sağlanıyor. Özellikle işletme
makinelerinin optimizasyonu çalışmalarımızın büyük bölümünü oluşturuyor.
Ayrıca uluslararası iş ortaklıklarımız sayesinde çok iyi durumda olan, çalışan iş
makinelerinin satışını yapıyoruz. Bu makineler ihtiyaca göre farklı kullanım için
yeniden monte edilebilir veya eğer oldukları gibi ihtiyaca cevap veriyorlarsa,
hemen işlem ünitesine eklenebilir. Buna örnek olarak otomobil sektöründeki
üretim birimlerini veya özerk calışma merkezlerini gösterebiliriz.
Portföyümüzde bulunan birçok makine ve tesisatın dünyanın her yerine satışını
gerçekleştiriyoruz.
Herşey tek elden:
NIC GmbH tarafından satılan kullanılmış makineler ve tesisat „Turn-KeyÇözüm“ kapsamında müşterilerimizin ürün ve üretim şartlarına uygun olarak
değiştirilebilir. Böylelikle müşterilerimize tüm çözümleri bir arada sağlamış
oluyoruz: Demontaj, paketleme, kurma, işletmeye koyma, servis/bakım ve
dokümantasyon.
Makinelerimiz:
• İmalât makineleri
• Transfer makineleri
• Prodüksiyon tesisatı
• Montaj tesisatı
• Handling makineleri
• İşlem merkezleri

Endüstri kolları :
• Makine sanayi
• Elektro sanayi
• Photovoltaik
• Döküm sanayi
• Oto sanayi

Hizmetlerimiz elbetteki burada bitmiyor, NIC GmbH olarak
dünyanın dört bir yanında sahip olduğumuz üstün çalışma ağı
ve değerli iş ortaklıkları sayesinde herzaman yeniliklere açığız,
ürün ve hizmet portföyümüzü sürekli genişletiyoruz. Farklı
talepleriniz için bizimle irtibata geçebilirsiniz.
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