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 Hard to find -ו Obsolescence חומרת מחשב איתור ורכש רכיבי

מוביל לכך שמערכות שאפילו נמצאות , תעשייתיים במערכות/ אזרחיים  השימוש הנרחב במוצרי מיחשוב

 .obsoleteחלק נכבד מרכיבי החומרה שלהם הם בסטטוס , בשלב גמר פיתוח

במערכות אך , של התאמה לאחור רכות ניתן לבצע שידרוגים ללא בעיהבחלק מהמע

או , (qualification) מערכות שעברו תהליכי הוכחת כושר ,  (embedded) " סגורות"

לא ניתן להחליף את המרכיבים ונדרש לרכוש את , מסירת חלקי חילוף ללקוח

 .החלקים המקוריים בלבד

 היכולות שלנו

 לפי המספר הקטלוגי של  בקרים/  אנו מבצעים פעילות של איתור ורכש מרכיבי חומרת מחשבים

הגדרה ומציאת תחליפים , (ביצוע הנדסה במידת הצורך) מציאת תחליפים במידת הצורך, היצרן

 .RFלרכיבי 

 טייוואן, קוריאה, צרפת, אוסטריה, גרמניה, בריטניה, ב"אנו נגישים למאגרי מידע וספקים בארה ,

 .שעות ביממה 42, קונג וסין-הונג

  שמחזיקים מלאים ( ולא רק בישראל)בעולם רשמיים ספקים היצרנים עצמם ואנו פועלים מול

 (.בריםו'ג)כמו גם מול חברות שמחזיקות מלאים , שונים

 היתרונות שלנו

 הלקוח מגדיר או מוסר דוגמה של החומרה אותה הוא מבקש  – עם הלקוח הגדרת המוצר הנדרש

  .לוודא רכש מתאים חד ערכי של הפריט על מנת-חדאנו מבצעים את הבדיקה המקיפה לזיהוי . לרכוש

 אנו מספקים שירותי הנדסה ו , במידה ולא נמצא הפריט המקורי ונדרש תחליף – פעילות הנדסית

outsourcing  כולל בדיקה מקיפה שלובכדי לאפיין פריט חליפי. 

 מעבר , אצלנו כל פריט שנמסר ללקוח עובר בדיקה. בדיקתיות 011% – בדיקות

 .שלנו COCהפריטים מסופקים עם הצהרת . להצהרת הספק

 ולכן אנו נערכים גם , אנו נותנים אחריות על המוצרים שאנו מספקים – אחריות

 .ת האחריותעם מלאים במידת הצורך לתקופ

 אנו מסוגלים לאתרם ולספקם , במידה ונדרשים פריטים בדחיפות – רכש מהיר

 .בזמן קצר

 כל הזמנה זוכה לטיפול דומה ולא משנה מה היקפה – גמישות. 

 תוללקוחהיתרונות 

 :יתרונות משמעותיים לאנשי הרכש של הלקוח 3ישנם 

ולכן קיים . אנשי הרכש של הלקוח לא משקיעים במציאת הפריט .השקעת הזמן באיתור הפריט שולית .1

 .רק במקרה והפריט אותר אז מתבצעת פעולת ההרכשה. חסכון כספי ללקוח

אנשי הרכש של הארגון משקיעים בפעילויות . יות הליבה של הארגוןוזמינות אנשי הרכש לפעיל .4

 .טים בודדים שלא בהכרח ימצאויהליבה של הארגון ושם האפקטיביות שלהם רבה יותר מאשר רכש פר

אלא פועלים מול ספקים מורשים של היצרן , אנו איננו  מוגבלים ליצרנים או נציגיהם בישראל בלבד .3

 .ודילרים נוספים, בכל העולם
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