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КАЧЕСТВО ДЛЯ ВАШЕЙ КОМПАНИИ

ФИРМА
Опитът е нашият стимул
Почти цяло десетилетие нашите клиенти се възползват от услугите на 3 WERK Deutschland GmbH. Надграждайки
личния опит ние постоянно инвестираме в бъдещето, за да можем да предлагаме ефикасни решения. Наша
задача е върху успешното осъществяване на вашите цели.
Предимството на нашето местопложение
От Пфулинген, където се намира нашата фирма, ние бързо достигаме до нашите клиенти, концентрирани главно
в Южна Германия. Служители ни живеят предимно в региона и в зависимост от проекта могат бързо да се
придвижат до вас.
Гъвкави служители
Нашите служители черпят мотивация от уважителното отношение един към друг и от признанието, което
получават за своята ангажираност в работата. Разчитайте, че обещанията дадени от 3 WERK Deutschland GmbH
съответстват на мислите и действията на всеки един служител.
Браншови познания
3 WERK Deutschland GmbH се изгради и утвърди в периферията на автомобилната индустрия и нейните доставчици.
Междувременно от нашите услуги се възползват и фирми от сродната на автомобилната индустрия, индустрия за
производство и преработката на метали. За вас това означава, че 3 WERK разполага с обширни браншови познания
и може да ви консултира широкомащабно.

МЕСТА

Германия
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България

МОНТАЖ

ЛОГИСТИКА
ФИЛОСОФИЯ
За нас вие сте от първостепенно значение
Вашият успех, вашата конкурентноспособност и постигането на вашите цели са важни за нас. Затова ние
ориентираме действията си спрямо вашите изисквания. Нашето ноу‐хау ще ви помогне да постигнете по‐добри
резултати с 3 WERK.
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Правила, които практикуваме в работното си ежедневие
Добри резултати в качеството се постигат там, където всеки един служител се ангажира за общото благо. А за да
се реализира това, ние имаме грижата за добрите условия на работа:
Нашите служители се възприемат като неделима част от екипа

ЛОГИСТИКА

Общуването помежду им на всички нива е обусловено от уважение и справедливост
Ангажираността се подкрепя, а способностите се насърчават

ЛОГИСТИКА
ЛОГИСТИКА

Заплати и часови ставки, съответстващи на положения труд мотивират служителите за по‐голяма
целенасоченост
Ние се застъпваме за едно по‐достойно бъдеще
Отговорност към ресурсите обуславя нашите неизменни усилия

МОНТАЖ

ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТ

Освен осъществяването на вашите цели, за нас от огромно значение е и гарантирането на работни места
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ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО
Изпитателни, сортировъчни и подобрителни работи
Ние осигуряваме качеството на вашите продукти при вас, при вашите клиенти или при нас и се грижим за
навременната доставка. Например след напускане на производството и преди доставката или по време на
монтажа в процеса на доставката. Прозрачни дневни, седмични или месечни доклади, а по желание, и
съобщения за текущия статус, ви показват прецизно изпълнените задачи и графика на изпълнението им.
За проверка на тези данни, при желание, ще получите и собствен достъп до сървъра.

Планиране на качеството и минимизиране на риска
Компетентността, почерпена от опит, помага при минимизиране на грешките. По веригата на стойността
във фазите на разработка, конструиране, серийно планиране, предварителна серия, първоначална серия е
необходимо разпознаване на потенциални грешки и вземане на мерки срещу тях. В зависимост от етапа на
проектиране / производство инженери или специализиран персонал се грижат последващите процеси да
станат по‐ефикасни и съответно с по‐малък разход на средства и едновременно с това да се повишава
нивото на качеството.

Визуален контрол
С осветени лупи, микроскопи и ендоскопи разпознаваме и най‐малките отклонения и надхвърляния на
толеранса.

Материален контрол без разрушаване
С вашите или нашите контролни средства ние изпитваме щадящо и въпреки това надеждно дали качеството
на материала на заготовките отговаря на зададените качества. Използват се електрически, магнитни,
термични или оптични, а при необходимост, и химични технологии.
Допълнителна обработка
Индивидуалната изработка на вашите продукти може да изисква процеси за допълнителна обработка, които
вие не сте предвидили във вашия стандартен производствен процес. 3 WERK предлага различни технологии
на обработка на материалите под формата на контрактно или изнесено производство, за да могат вашите
продукти напр. да бъдат индивидуализирани с нисък разход на средства.

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
Щатни инженери и диагностика и разрешаване на проблеми
Опитни инженери с интегративни способности ви помагат напр. в приемно‐предавателния процес на
продукционни системи и бързото запознаване на вашите клиенти с технологията. Те консултират вашите
клиенти и ги обучават за работа с новата система. Като специалисти по диагностика и разрешаване на
проблеми те напр. изпълняват различни ситуации за обезпечаване на производството. Те ви подпомагат
при оценката и избора на доставчици, оптимизират логистичните процеси и потока на материали.
Имплементиране на системи за управление на качеството
За установяване на качествените показатели ние внедряваме надеждни системи за управление на
качеството и описваме ходовете на процесите, напр. от приемането на стока, през производството, до
изписването на стоката.

СПЕЦИАЛИСТИ
Предлаганите услуги се извършват, както от служители на 3 WERK Deutschland GmbH, така и от свързани с
3 WERK Deutschland GmbH предприятия. Освен това посредством Закона за предоставяне на служители 3
WERK извършва посредничество на специалисти и ръководни кадри от областта на техниката, и най‐вече
от сферата на осигуряване и управление на качеството.

ЛОГИСТИКА
Навременната доставка от производството до качествения контрол и по‐нататък, или за допълнителна
обработка, или до клиента, изисква променливи капацитети и координирана логистика.
И ако трябва да бъдат предвидени буферни складове, собствените капацитети може да се окажат
недостатъчни. В такива случаи 3 WERK оказва помо щ с организирана логистика, транспорт и складови
помещения, напр. за палети и решетъчни кошове. В това число и прецизно опаковане и разопаковане.

МОНТАЖ
Запазете своите капацитети за вашите основни компетеции. Предварителният монтаж, монтажът на цели
модули и крайният монтаж изискват особено точна ръка. Необходимите професионални качества, които
по принцип се изискват са различни от тези в производствения процес.
3 WERK има необходимата подготовка да реагира гъвкаво при монтажни работи. По желание ще получите
пълен пакет услуги, който съдържа всичко: от процеса на контрол, през етикетирането, та до опаковането
и изпращането.

