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• البحوث و االستشارات في االبعاد و مقاييس الليزر
• تصميم وتزويد أدوات قطع خاصة
• برمجيات مراقبة الجودة والمعايير
• خدمات الترجمة التقنية
تقوم الشركة بتطوير و تزويد أدوات قطع خاصة ذات جودة عالية  ,تدريبات خاصة ,موسعات ثقوب و أدوات
قطع . ....يرجى التكرم بارسال رسوماتكم مع المواصفات فسرورنا مساعدتكم  ,حيث سنزودكم بالمساعدة
التقنية ,االسعار و تبعات التوصيل.
تقوم الشركة بالتطوير و التزويد بتطبيقات البرمجيات الخاصة في شتى المجاالت بما في ذلك مراقبة العملية
االحصائية أو ما يعرف بال) ,(SPCأخذ عينات القبول  .الحصول على المعلومات في عمليات التصنيع اليدوي
أو التلقائي) , (FMSمعايرة ادوات القياس ,البرامج المخصصة لالعداد االمثل لألالت المكنية.
تشمل أنشطة أخرى :
• مقاييس الطول الصناعية  :البحث و التطوير في االتحاد االوروبي أو ما يعرف ب ) (R&Dو ھي
مشاريع بحثية حول معايرة أدوات القياس  ,أنظمة القياس و استراتيجيات المعايرة .تحليل مقاييس عدم
التيقين ) ,(MSAاذا كانت لديك الرغبة في معرفة المزيد حول المشاريع البحثية فبامكانك زيارة قسم
المقاييس باللغة االنجليزية ,معدات القياس و أشكالھا ,تحسين نظم قياس الطول و معايرة االدوات االلية
) (CMMباالضافة الى التداخل مع الليزر.

• برامج المعايرة :يمككنا مساعدتك في اعداد جھاز مراقبة الجودة و قسم المقاييس و الحصول على البيانات
وذلك من خالل لجنة التخطيط االستراتيجي و معايرة البرمجيات) ,(SPCالرجاء تحميل العينة الخاصة بك
ھنا.
• الدورات التدريبية :دورات تدريبية في مجال علم القياس الصناعي و المختبرات ,التحكم في العمليات
االحصائية ,أخذ عينات القبول ,خطط اخذ العينات المستمر ) , (CSPمعايير ال ,االحصاءات الموثوقة
باالضافة الى ) (DOE , FMEAالمتوفرة حاليا باللغة االنجليزية ,االلمانية  ,االيطالية و الفرنسية.
• خدمات الترجمة:لكل من اللغات التالية) االيطالية ,االنجليزية,االسبانية ,الفرنسية و االلمانية .خبرتنا
تتجاوز الثمانية عشر عاما في مجال الترجمة التقنية من أدلة المستخدم ,الكتب التقنية و المراجعات في كل
من المجاالت التالية ) علم القياس,الھندسة الميكانيكية,البرمجيات و االالت المكنية(.
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