Planning & Equipping

Uw partner voor de orthopedische werkplaats en
orthopedische schoenwerkplaats

De beste voorwaarden
voor sterke prestaties
Goed beschouwd blijft productcompetentie niet beperkt tot
alleen de vervaardiging. Wij weten ook hoe producten het
beste kunnen worden verwerkt en toegepast, hebben kennis
van efficiënte processen in orthopedische werkplaatsen en
zijn op de hoogte van moderne werkmethoden.
Ottobock heeft in al meer dan 2.400 projecten in
binnen- en buitenland zijn uitgebreide knowhow
ingezet voor het nut van orthopedisch instrumentmakers en hun patiënten, werkplaatsen
gepland, machines en materialen geleverd en
een en ander met alle benodigde hulpmiddelen
uitgerust. Dat is uitgebreid adviseren.
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Wij willen dat onze partners niet alleen goede
producten maken of reparaties goed uitvoeren,
maar dat ze hun vak in ieder opzicht zo goed
mogelijk kunnen uitoefenen.

Dit bieden wij

Planning & Equipping is uw competente partner
voor een goed lopende en efficiënte orthopedische
werkplaats. Of u nu een nieuwe werkplaats, een
verbouwing of alleen de vervanging van een
aantal apparaten plant, wij ondersteunen u erbij
en leveren en monteren voor u de machines en de
inrichting die u nodig heeft voor een efficiënte
werkplaats.

Maar daar houdt onze ondersteuning niet op. Wij
leveren u alle materialen voor het maken van
orthopedische producten en de verbruiksgoederen voor de machines en de werkplaats.

Veelomvattende vakkundigheid
Jarenlange ervaring
• Uitgebreid advies ter plaatse
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modernste equipment voor nog efficiëntere productieprocessen
•  Systeemleverancier
•  Alles voor het compleet
uitrusten van orthopedische
werkplaatsen
•  Levering en montage
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maat gemaakte oplossingen
naar uw behoeften
•  Workflowanalyse
•  Tekeningen in 2D en 3D

Onderhoud

Materiaal

Adviseren
In een adviesgesprek ter plaatse neemt onze vakkundige
adviseur samen met u en uw architect alle relevante gegevens en wensen door. Op basis hiervan werkt hij dan met
onze specialisten een op uw individuele situatie afgestemde,
passende en duurzame oplossing uit.
Bij de opzet en planning houden we tevens rekening met de
financiële randvoorwaarden. Zo kan vanwege de beschikbare
ruimte of in verband met de kosten het gebruik van bepaalde
delen van een werkplaats voor verschillende doeleinden even
zinvol zijn als de differentiatie in filialen in de binnenstad
met een centrale werkplaats op een bedrijventerrein. Praktijkgeoriënteerd kosten reduceren bij de levering en bij reparaties staat daarbij voorop.
Ons advies houdt echter niet op bij het plannen van uw
nieuwe werkplaats of uw verbouwing. Wij bieden ook advies
bij technische vragen over uw machines en de uitrusting van
de werkplaats.

Plannen
Om ervoor te kunnen zorgen dat uw bouwproject van het
begin af aan succesvol verloopt, kennen onze adviseurs alle
details van uw specifieke eisen. Want de gedetailleerde
planning van de werkplaatsinrichting is geheel afhankelijk
van de afzonderlijke werkprocessen, die worden bepaald
door de bedrijfsinterne structuren. Daarbij doet het er niet
toe of het gaat om een enkele werkruimte of de complete
werkplaatsinrichting. Daarom geven we onze plannen al
voor de realisatie vorm met behulp van 2D en 3D-weergaven.
Desgewenst kunnen wij ook een workflowanalyse voor u
uitvoeren. Hiervoor voeren we gesprekken met u en uw
technici, analyseren we de processtappen op locatie en
maken we vervolgens een werkplaatsplanning die beantwoordt aan uw behoeften. Hoofddoel is daarbij om de workflow en de werkomgeving in de orthopedische werkplaats
voor de orthopedisch instrumentmakers te optimaliseren,
dat de geproduceerde producten geheel voldoen aan de hoge
kwaliteitseisen van de patiënten.

Inrichten
Als systeemleverancier hebben wij alles wat u voor uw
orthopedische werkplaats nodig heeft. Naast de producten
zorgen wij desgewenst ook voor de levering, montage en
ingebruikneming van alle machines, apparaten, gereedschappen en hoogwaardige verbruiksmaterialen, en we
leren u ook hoe u ermee moet omgaan. Ons doel is om uw
productieprocessen nog efficiënter te maken. Voor dit doel
ontwikkelen wij krachtige machines en werkplaatsinrichtingen op het hoogste niveau.
Met onze eigen productielocaties en lakwerkplaats kunnen
wij voldoen aan al uw specifieke wensen en behoeften. Wij
ondersteunen u ook graag persoonlijk met de competentie
van onze adviseurs bij het inrichten van uw ideale werkplaats. Zodat u en uw medewerkers zich overal goed voelen
en elke dag het beste resultaat kunnen bieden aan uw
klanten en patiënten.
Onze werkplekken en machines maken gebruik van de
modernste technieken en voldoen aan alle eisen op het
gebied van arbeidsomstandigheden en veiligheid en aan de
noodzakelijke ergonomische eisen.

Service, onderhoud en
materiaal
Ook na het in gebruik nemen blijven wij u ondersteunen
voor een probleemloze bedrijfsvoering. Service en onderhoud ter plaatse zijn daarbij al net zo vanzelfsprekend als
een vlotte levering van alle slijtagegevoelige en vervangende onderdelen.
U krijgt van ons al het materiaal dat u in uw werkplaats
nodig heeft voor het maken van orthopedische producten
van topkwaliteit. Zo kunt u zich volledig concentreren op
het maken van orthopedische producten.
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Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u te allen
tijde contact met ons opnemen.

