Zobowiązanie do
kompletnej usługi
Polski

Wprowadzenie
Wprowadzenie

Nasza działalność koncentruje się całkowicie wokół wymagań naszych
klientów - zrozumienie sposobu pracy i pomoc ciągłym doskonaleniu, dla
nas to podróż, która nigdy się nie kończy.

Nasza działalność obejmuje ponad 40 lat doświadczenia w gospodarstwie magazynie i
dystrybucji elementów złącznych i nadal pozostaje naszym podstawowym produktem, ale teraz
formacie możemy oferować dodatkowe usługi, które są ponad oczekiwaniami naszych klientów.

Zaopatrujemy kazdy sektor rynku od mebli do
motoryzacji I od budownictwa do przemysłu
lotniczego, oferujemy doskonałą dokumentację
do każdego zamówienia, obejmującą cały PPAP i
dostarczanie części zgodnie z AS9120 dla przemysłu
lotniczego i obronnego.

Podwykonawstwo
montażowe

Produkty
dobrej jakości

Pomoc
techniczna
Obróbka na
miejscu

Globalne
zaopatrzenie
Tworzenie
zestawów i
Pakowanie na
zamówienie

Mikro
Śruby

Pomagamy na etapie projektu, zapewniamy doradztwo
techniczne i stale dążymy do poprawy jakości usług,
których nasi klienci oczekują.

Zarządzanie
zapasami

Od kompletowania i pakowania, częściowego montażu oraz naszego własnego
zakładu produkcyjnego, jesteśmy w stanie dostarczyć o wiele więcej ......
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Produkty dobrej
dobrej jakości
jakości
Produkty
Posiadamy pełen zakres standardowych produktów, Fastener Network nadal jest
źródłem wysokiej jakości i konkurencyjnej łączników, obejmując pełny zakres. Nasze
doświadczenie nie ma sobie równych, ale nadal pracujemy na naszej znajomości rynku,
aby zapewnić, że jesteśmy w stanie dostarczyć nowe produkty, które mogą przynieść
korzyści dla naszych Klientów.

Co najważniejsze jednak, nasza wiedza techniczna pozwala nam zrozumieć potrzeby
naszych klientów i pracować z nimi w celu uzyskania najlepszego rozwiązania. Z ponad
9000 standardowych części jest niemożliwe, aby wymienić je wszystkie, więc można
znaleźć na naszej stronie internetowej, aby uzyskać dostęp do niektórych części oraz ich
danymi technicznymi.

Przez wiele lat nasz asortyment niedrogich produktów klasy C gwałtownie wzrosła. Nasi
Klienci korzystają z naszych usług aby zmniejszyć bazę dostawców, rozwinąć sieć dostaw za
pomocą naszych systemów zarządzania zapasami. Oraz chcą aby Fastener Network stało się
ich jedynym źródłem małych produktów.

Od projektowania części do testowania, a następnie
dostarczania większych ilości, nasze doświadczenie i
możliwości pozyskiwania dają pewność, że od pomysłu
do dostarczania wszelkich produktów wytwarzanych przez
zatwierdzonych dostawców Fastener Network i że przeszły
nasze rygorystyczne wymagania jakości.
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Zarządzanie zapasami
zapasami
Zarządzanie
Dla większości firm produkcyjnych komponenty klasy C stanowią między 60 a 80%
objętośc używanych części alei tylko 1 do 2% ich łącznych koszów. To oznacza, że poziom
aktywności jest całkowicie nieproporcjonalny do droższych przedmiotów.

Uzyskanie dużej ilości tanich komponentów do linii produkcyjnych wymaga
administracji, zwiększeniu całkowitych kosztów, co dla wielu firm jest trudne.
Dodatkowo ryzyko wyczerpania części mających wpływ na produkcję, zarządzanie
tymi małymi przedmiotami jest kluczowe.
Faktem jest, że te części klasy C są naszymi częściami klasy A. Poprzez zrozumienie firmy i tego,
co jest wymagane, Fastener Network może współpracować z wami, aby zminimalizować waszą
działalność poprzez dostarczanie następujących czynności:
n Wysoki obrót zasobów poprzez redukcje zapasów
n Zmniejszenie formalności i administracji
n Ciągłe dostarczanie produktów wysokiej jakości
n Wiedza, że po stosunkowo krótkim okresie czasu, będziemy wiedzieć więcej
na temat części klasy C, niż ktokolwiek inny.

SYSTEMY VMI
KanBan
Odwiedzając Klienta, FNH Envoy dostarcza bezpośrednio na miejsce aby sprostać wymaganiom.
Nasz specjalny system oprogramowania, nie tylko przyjmuje zamówienie i przekazuje je
bezpośrednio do naszego serwera, ale działa na naszym systemie zaopatrzenia "SNAKE". To
gwarantuje, że każdy punkt dostawy jest odwiedzony w kolejności ..... i końcowe skanowanie
zapewnia, że każdy lokacja została sprawdzona.
FaxBan
Jeżeli dostawa bezpośrednio od nas nie jest odpowiednia, wtedy nasz
system FaxBan pozwala klientowi na kontrolę zamówień. Redukując
koszty administracyjnych i za pośrednictwem naszego systemu ExBan,
zakontraktowani Klienci mogą sami kontrolować zamówienia.
Wszystkie systemy VMI w dużym stopniu polegają na analizie
wykorzystania i rozmiarów pojemników. Jak wszystko na temat naszego
systemu VMI, bierzemy pełną odpowiedzialność, aby odniosły sukces.
Nie tylko ponieważ musimy...... ale dlatego, że chcemy.
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Tworzenie zestawów
zestawów ii Pakowanie
Pakowanie na
na zamówienie
zamówienie
Tworzenie

Cechą naszej działalności od wielu lat jest zakres modeli które dostarczamy.
Zarządzanie częściami kompozytowymi jest kluczowe, zwłaszcza gdy niektóre
zestawy mają ponad 30 różnych elementów! Tworzenie zestawów zawiera element
zaopatrzenia i kontroli, pakowania, znakowania i kodów kreskowych.

Każda firma ma swoje własne metody działania,
ale o ile zasady redukcji poziomu zapasów i
aktywność pozostają takie same, sposób, w jaki
oni osiągają te wyniki będą się różnić.

Fastener Network Holdings ma szerokie doświadczenie przez kontakt z wieloma
wiodącymi firmami, aby zapewnić rozwiązanie na osiągnięcie celów naszych
klientów. Naszym celem jest zapewnienie odpowiedniego i skutecznego sposobu
obchodzenia się z elementami klasy C, znacznie zmniejszając koszty.

Współpracujemy z wami, aby w pełni
zrozumieć wasze potrzeby i dostarczyć
najlepsze rozwiązania, od punktu
użytkowania lub bezpośrednio do waszego
klienta I wszystko pomiędzy.
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Podwykonawstwo montażowe
montażowe
Podwykonawstwo

Obszar, który się rozwinął w ciągu ostatnich trzech lat, nasze podwykonastwo
montażowe, tradycyjnie było podstawową usługą w celu zaoszczędzenia klientom
czasu na montażu niskiej wartości który był czasochłonny i kosztowny.

Dzięki specjalistycznej wiedzy technicznej, nie tylko w dziedzinie
łączników, jesteśmy w stanie podjąć bardziej skomplikowanych
montaży, takich jak:
n Zarządzanie cztero-częściowym procesem
obróbki produktów do intensywnego
użytkowania w pojazdach.
n Wielostopniowe montaże elektryczne w pełni
przetestowane.
n Spawanie i nitowane wytwory z wysokiej
wytrzymałości stali szlachetnej.
Fastener Network
oferuje dostosowane
usługi, gdzie w pełni
przeszkolony personel
składa poszczególnych
części do końcowych
montaży, gotowych do
wykorzystania w produkcji
i procesach produkcyjnych.
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Mikro Śruby
Śruby
Mikro

Jesteśmy teraz we współpracy z wyspecjalizowaną firmą produkcyjną, co pozwala
nam na zapewnienie pełnego zakresu "Micro ŚRUB i elementy sprzymierzonych".
Ten asortyment dodatkowo zwiększa naszą szeroką gamę produktów i daje nam
możliwość dostarczania składników bez łba i z łbem szybko i konkurencyjnie.

Zakres dostępnych wielkości zaczyna się od 0,5 mm - 5.00mm średnicy w różnym skoku
gwintu. Zakres materiałów do wyboru obejmuje mosiądz, brąz fosforowy, aluminium, stal
nierdzewna, stal węglowa i nikiel srebrny. Możesz być zaskoczony, aby usłyszeć, że niektóre
z elementów bardziej standardowych są dostępne od ręki i dlatego szybkie dostawy mogą
być dostępne.

Elementy te są wytwarzane przy użyciu specjalistycznych technik wytwarzania obejmujących
specjalnie przystosowane CAMERA, sterowane komputerowo automaty tokarskie i
oprzyrządowania. Ta specjalistyczna technologia pozwala na ścisłą kontrolę produkcji i w
konsekwencji wysokiej jakości I precyzyjne produkty są gwarantowane poparte dokumentacją
ISIR w razie potrzeby.
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Globalne zaopatrzenie

Filozofia Fastener Network co do zakupu jest bardzo prosta. Jeśli kupujemy jakość,
sprzedajemy jakość. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zaopatrzeniu, imporcie,
magazynowaniu i dystrybucji, możemy spełnić najbardziej rygorystyczne wymagania
co do jakości, ceny i dostawy.

Każda firma zależy od konkurencyjnej podstawy kosztowej i potrzeba
wykorzystania niskich źródeł kosztów spoza Wielkiej Brytanii wzrosła w ciągu
roku. Każdy dostawca Fastener Network musi spełniać następujące kryteria:
n Zobowiązanie do jakości i zatwierdzenie do ISO 9001:2008 jako minimum
n Spełniać nasze kryteria wydajności co do czasu dostawy
n Konkurencyjność na rynku
n Polityka zaopatrzenia dostosowane do branży klienta / indywidualnych wymagań.
Każdy sektor rynku ma swoje własne wymagania jakościowe, więc wybór jest
krytyczny. Nie każdy klient będzie wymagać rygorystyczne standardów i dokumentacji
wymaganych przez sektor motoryzacyjny. Jest to odzwierciedlone w dostawie i kosztach.

Odwiedzimy Daleki Wschód regularnie nie tylko w celu zaspokojenia i kontroli naszych
obecnych partnerów dostaw, ale do oceny potencjalnych nowych dostawców. Stworzyło
to wiele innych możliwości pracy na zewnątrz naszego asortymentu, coś, co jest coraz
częściej wykorzystywane przez klientów.
Ich potrzeba zmniejszenia bazy dostawców i uzyskanie korzyści
z naszych systemów zaopatrzenia doprowadziło nas do
dostarczania znacznie więcej niż standardowych elementów
złącznych, takich jak:
n
n
n
n
n

Części toczone
Specjalne częśći formowane na zimno
Wytłoczki
Części z tworzyw sztucznych
I wiele innych .....
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Pomoc techniczna
techniczna
Pomoc
Ciągłe doskonalenie jest kluczowe.

Filozofią Fastener Network jest dostarczanie ulepszeń do naszego Klienta, zapewniając:
n Wsparcie projektów
n Wartościowa analiza / Wartościowa technika
n Pełna technika aplikacji w celu poprawy procesów
n Pomoc przy prototypach
n Porady techniczne dotyczące
indywidualnego problemu

Jesteśmy w pełni na bieżąco z rozwojem technicznym w
branży elementów złącznych, wprowadzaniem nowych
produktów, materiałów i wykończeń galwanicznych i
staramy się stale proponować ulepszenia naszym klientom,
aby ich działalność była bardziej konkurencyjna.

Często sami możemy
wytwarzać prototypy,
zapewniając poprawę z
minimalnym opóźnieniem.
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Obróbka na
na miejscu
miejscu
Obróbka
W naszej lokacji w Dudley mamy kompleksowe centrum obróbkowe umożliwiające
nam dostarczanie specjalnych części toczonych od niskich do średnich ilości, i ciągłe
inwestycje w nowe maszyny CNC daje nam zdolność do podejmowania się produkcji
nowych produktów.

Produkcja części z materiałów takich jak
duplex, stopów niklu, nadstopów i bardziej
specjalistyczne gatunki, takie jak tytan,
jak również węgiel, stal nierdzewna i
mosiądz. Nasze systemy na zamówienie
podlegają rygorystycznej kontroli jakości,
akredytowane BS EN 9001:2008 dla
zapewnienia pełnej satysfakcji Klienta.

Z pojemności CNC o średnicy do 70 mm (2,3 / 4 ") x 400mm
długości i rzut do Ø420mm (16,1 / 2") x 1200mmØ mamy
tokarskie zdolności do Ø 760 mm (30 "). Stale inwestujemy w
nowe maszyny, a naszą najnowszą listę można zobaczyć na
naszej stronie internetowej www.fastenernetwork.co.uk.

Zwrot awaryjny na przedmioty
wykonane wewnętrznie jest
dostępny, a my z przyjemnością
witamy nowych potencjalnych
klientów do odwiedzenia nas.
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Dudley Head Ofﬁce and Export
Unit B, Grazebrook Industrial Park, Peartree Lane,
Dudley, West Midlands, DY2 0XW
T: +44(0)1384 217600 | F: +44(0)1384 217606

Christchurch Branch and Trade Counter
Unit 5, Ambassador Industrial Estate, Airﬁeld Road,
Christchurch, Dorset, BH23 3TG
T: +44(0)1202 479621 | F: +44(0)1202 477222

www.fastenernetwork.co.uk
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