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CNC Pazarı Kendine Yeniden Biçim
Veriyor
CNC branLQ dünyanQn her yerinde
durmak bilmeyen bir de?iLim geçiriyor ve bu anahtar endüstride dijitalleLmenin de sonu gelmiyor. Dijital
ortamda gerçekleLtirilen CNC satQn
almalarQ ve CNC satQLlarQ da rekabet
yetene?ini korumak isteyenler için
gitgide daha fazla önem kazanQyor.
Dijital dünyaya adQm atmanQzQ kolaylaLtQrmak ve bu konudaki tutuklu?unuzu aLmanQzQ sa?layabilmek
için branLQn profesyonellerince ORDERFOX.com geliLtirildi. Kuruldu?u
Haziran 2017 tarihinden bu yana
dünyanQn her yerinden 18 binden
fazla alQcQ ve CNC imalatçQsQ mevcut
CNC kapasitelerine ulaLabilmek veya hemen karLQlanmayQ beklen CNC
sipariLleri
bulmak
için

ORDERFOX.com'u kullandQ. Böylelikle ORDERFOX.com kQsa bir süre
içerisinde metal, ahLap ve plastik iLleme ve 3 boyutlu baskQ ve aditif
üretiminde dünyanQn önde gelen
pazarQ haline geldi.

ORDERFOX.com CEO'su
David Felsmann

Bu platformda hem üretim hem de
tedarik tarafQnda uzun yQllara dayanan geliLtirme çalQLmalarQ ile onlarca yQlQn branL bilgisi saklQdQr. ORDERFOX.com'un üyeleri arasQnda küçük
ve orta ölçekli Lirketlerden büyük
Lirket gruplarQna ve pazarQn uluslararasQ önderlerine kadar her boyuttan Lirket bulunmaktadQr. ORDERFOX.com CEO'su David Felsmann ,
"Bu iLe kayQtlQ her kullanQcQ için her
gün binlerce potansiyel ve saygQn iL
ortaklarQyla do?rudan temas kura-

ORDERFOX.com, metal, ah"ap ve plastik i"lemesi ile 3 boyutlu bask' ve aditif üretiminde dünyan'n en büyük ve en
kolay CNC pazaryeridir.
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Teklif yönetimi: CNC üreticileri için kolay teklif organizasyonu ve ileti"im
bilme ve öylelikle pazar LansQnQ ciddi oranda artQrabilmek anlamQna geliyor.", sözleriyle açQklQyor.
CNC imalatç9lar9 ORDERFOX.com
yard9m9yla makinelerini tam kapasite kullanabilir ve pazarlama ve
sat9% giderlerini hissedilir ölçüde
azaltabilir!
CNC, imalatçQlarQ, ORDERFOX.com'
da her ay tam da kendi Lirketlerine
uygun yüzlerce sipariL bulabilir. DünyanQn neresinden sipariL girdisi yapQlmQL olursa olsun: 10 dakika içerisinde
bütün imalatçQlara otomatik olarak
bilgilendirme gider ve onlar da derhal
gere?ini yapabilir. BaLka bir seçenek
olarak teklif vermek isteyece?iniz
özel sipariLler de arayQp bulabilirsiniz.
ORDERFOX.com sayesinde CNC imalatçQlarQ pazarlama ve satQL maliyetlerini azaltabilmekte ve aynQ zamanda
da dijital satQL kanalQnQn bütün avantajlarQndan yararlanmaktadQr. Makinelerin durmasQ, teslimat veya kapasite sorunlarQnQn yaLanmasQ duru-
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munda imalatçQlar hemen, ayrQca bir
yazQlQm yüklemeye gerek olmaksQzQn,
ORDERFOX.com üzerinden hQzlQ, kolay ve etkili bir Lekilde sipariLlerini
kaydQrabilmektedir.
CNC imalatç9lar9 için mükemmel
çözüm: Bütün teklifleri kolayca yönetmek için teklif yönetimi
ORDERFOX.com'un inovatif teklif
yönetimi sayesinde CNC imalatçQlarQ
en iyi Lekilde organize olabilmekte
ve istedikleri zaman bütün teklifleri
derli toplu görebilmektedir. ster
tekli çalQLma ister ekip çalQLmasQ söz
konusu olsun hiçbir statü kaybolmaz. Uygulama içi bildirim sayesinde CNC imalatçQlarQ artQk bir daha
hiçbir mesajQ kaçQrmayacak ve bütün teklif iletiLiminin denetimi her
zaman kendi ellerinde olacaktQr.
Messenger, alQcQ tarafQndaki muhataplarQnQzla do?rudan iletim kurmanQzQ sa?layacaktQr. Sadece tek bir tQklamayla teklif gönderebilirsiniz ve
hatta geri çekebilirsiniz. Özellikle

pratik bir Ley daha var: ORDERFOX.com sizi bir alQcQ teklifi kabul etti?inde veya reddetti?inde otomatik olarak bilgilendirir. BunlarQn ötesinde verilen bütün teklifler merkezi olarak yönetilebilmekte ve incelenebilmektedir. BireyselleLtirilebilir
tablolar ve görünümler sayesinde
bütün önemli bilgiler her zaman için
saniyeler içerisinde CNC imalatçQlarQnQn hizmetindedir.
ORDERFOX.com sayesinde sat9n
alarak kâr edin!
ORDERFOX.com sayesinde alQcQlar
modern satQn alma süreçlerinin bütün güçlüklerini yenebilir ve böylelikle otomatikleLtirilmiL, dijital akQLlar
yardQmQyla proses maliyetlerini azaltabilir. Sourcing ve satQn alma prosesleri çok daha kolay ve çok daha
hesaplQdQr; bütün bir tedarik zinciri
daha da LeffaftQr. ORDERFOX.com
üzerinde alQcQlar bütün üretim alanlarQndan hemen kullanabilecekleri
CNC kapasiteleri mevcut 14 binin
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Messenger, doru muhataplarla dorudan mesajla"ma olana' salar.
üzerinde yüksek derece kalifiye CNC
imalatçQsQ bulabilir ve hiçbir limit olmaksQzQn sipariL ilanQ girebilir. Filtreler de sipariL ilanlarQnQzQ lokal, ulusal
veya küresel ölçekte yayQmlamanQza
olanak tanQr. BunlarQ tamamlayQcQ
olarak alQcQlar kara listeler ve özel iL
ortaklarQ listelerinin yardQmQyla kimlerin kendi sipariLlerini görebilece?ini kimlerin göremeyece?ini tam olarak belirleyebilir.
Al9c9lar için benzersiz bir art9 deer: Bütün sipari%ler ve ayr9nt9lar
üzerinde tek bir kontrol için sipari%
yönetimi
SipariL ilanQ, iletiLim ve organizasyon; hepsi tek bir yerde: ORDERFOX.com ile alQcQlar bütün sipariL yönetimlerini ve bütün mesajlaLmalarQnQ hQzla ve kolayca organize edebiliyor. Messenger, CNC üreticileriyle
do?rudan iletiLimi sa?lQyor ve doküman alQLveriLi için yükleme ve indirme fonksiyonlarQ sunuyor. Uygulama içi bildirimler ise aynQ zamanda
hiçbir mesajQ kaçQrmamanQzQ sa?lQ-
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yor. Kötü Löhretli e-posta yQ?QnlarQndan da kurtuluyorsunuz. Bununla
birlikte alQcQlar istedikleri zaman
güncel mesajlara ve bilgilendirmelere hemen karLQlQk verebiliyor. Hatta bunu ORDERFOX.com belli durumlarda kendisi yapQyor: Bu Lekilde örne?in, baLka bir üretim orta?Qna bir sipariL verildi?inde bütün
CNC imalatçQlarQna bir bilgilendirme
gitmesi sa?lanabiliyor. BireyselleLtirilebilir tablolar, örne?in bütün bir
gizlilik anlaLmalarQ prosesinin (NDA)
statüsü gibi alQcQnQn kendisi için
önemli bütün verileri elinin altQnda
bulundurabilmesini sa?lQyor. Burada da CNC imalatçQlarQ ancak ilgili
onay üzerine bütün sipariL ilanQ bilgilerine eriLim sa?layabiliyor.
Metal, ah%ap ve plastik i%leme ve
3 boyutlu bask9 alanlar9nda dünyan9n önde gelen pazar yeri
Metal, ahLap ve plastik iLleme alanQnQn pazar yeri olarak ORDERFOX.com
kuruldu?u 2017 senesinden bu yana
en iyi Lekilde geliLme kaydetmiLtir.

2019
yazQndan
itibaren
ORDERFOX.com, 3 boyutlu baskQ ve
aditif üretimi alanQndaki alQcQ ve imalatçQlarQ da bir araya getiriyor.
ster lazer eritme, selektif lazer sinterleme, MultiJet füzyon, stereolitografi, PolyJet/MultiJet modelleme ister seramik 3 boyutlu baskQ olsun: dünyanQn her yerinde talep hQzla artQyor. Özellikle de prototip, yedek parça, özel yapQ parçasQ ve küçük seri üretimi için aditif üretimi
veya 3 boyutlu baskQ gelecekte daha
da fazla önemli bir rol oynayacaktQr.
Sonuçta burada üretim geleneksel
üretimdekinden hissedilir ölçüde
daha kolay ve hQzlQdQr. Bu nedenle
ORDERFOX.com hizmet yelpazesini
pazarQn gelecek vaat eden bu segmentiyle tamamlamQL olup kendi
hedef kitlesine günlük rekabette
belirleyici avantajlar sa?lamaktadQr.
"KullanQcQlarQmQz çok net bir Lekilde
pazarQmQzQ bu istikamette geliLtirmemizi istediklerini dile getirdi. Ve
biz de elbette bunu yaptQk.", diyen
ORDERFOX.com CEO'su David Fels-
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Sipari" yönetimi sayesinde al'c'lar bütün sipari"ler ve ayr'nt'lar üstünde tam bir kontrole sahip.
mann sözlerine Löyle devam ediyor:
"Böylelikle müLterilerimizin önünde
gelecek vaat eden bu segmentte de
tamamen yepyeni pazar fQrsatlarQ
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açQyoruz. Çünkü alQcQlar ve üreticiler
için ORDERFOX.com ile uygun üretim ortaklarQ ve yeni sipariLler bulmak, hem de iki alanda birden, çok

kolay: Plastik 3 boyutlu baskQ VE
metal yapQ parçalarQndan aditif üretimi. Bu sonuncusu özellikle de bakQm için son derece önemli. Ve el-
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Dünyan'n her yerinden 18 binin üzerinde al'c' ve CNC üreticisi, bo"ta bekleyen makine kapasitelerinden yararlanabilmek ve hemen kar"'lanmay' bekleyen CNC sipari"leri bulmak için ORDERFOX.com'u kullan'yor.
bette bütün kullanQcQlar ORDERFOX.com ile genel olarak satQn alma
ve teklif süreçlerini dijital ça? için
fazlalQklarQnda arQndQrarak çok daha
basitleLtirebilir ve hQzlandQrabilir."
Federal Materyal Ekonomisi, Sat9n
Alma ve Lojistik Derneinin (Bundesverband Materialwirtschaft,
Einkauf und Logistik e.V. - BME) kalite mührü
2019 yazQ baLQnda ORDERFOX.com,
BMEnet'in "CNC BranLQ için pazaryeri" kalite mührünü almaya hak
kazandQ. SatQn alQcQlarQ bir çatQ altQnda toplayan BME (Bundesverband
Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V.) ba?lQ Lirketi aracQlQ?Qyla
bu kalite mührünü vermekle örne?in kullanQcQ dostlu?u, kalite ve güvenlik açQsQndan denetim ölçütlerinin yüzde 94 oranQnda yerine getirildi?ini belgelendirmiL bulunmaktadQr. BMEnet GmbH bünyesindeki
denetçi olan Andreas Richter, "Plat-
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formun bizi özellikle etkileyen özellikleri ayrQca bir açQklamaya ihtiyaç
duymayan menüleri ve alQcQlarQn
günlük iL süreçlerini spesifik CNC
imalatçQ arayQLlarQnda kolaylaLtQran,
inceden inceye düLünülmüL arama
ve filtreleme fonksiyonlarQ oldu.",
diyor.
DünyanQn en büyük CNC pazaryerinin bütün avantajlarQndan yararlanabilmek için Lirketleri tek yapmasQ
gereken ORDERFOX.com üzerinden
kayQt açtQrmak, bir Lirket profili oluLturmaktQr; böylece sQnQrlQ bir deneme aLamasQ için bütün fonksiyonlar
ücretsiz hizmetinizde olacaktQr. Deneme aLamasQ sona erdikten sonra
CNC imalatçQlarQ abonelik yaptQrabilirler. AlQcQlar için ORDERFOX.com
ücretsizdir.
Küresel pazar f9rsatlar9ndan
yararlan9n
"Türk pazarQ imalat endüstrisi için
çok önemlidir. BranLQn bütün aktör-

lerini kayQt açtQrmaya ve iLlerinde
süregiden bir baLarQ için platformumuzu etkin bir Lekilde kullanmaya
davet ediyoruz. CNC piyasasQ temellerinden yenilenerek yeni bir biçime
kavuLuyor. ORDERFOX.com, dünyanQn her yerindeki alQcQ ve CNC imalatçQlarQnQ tam da ihtiyaç duyduklarQ
Leyi sunuyor: uygulamasQ optimize
edilmiL olan ve çalQLma proseslerinizi hQzla ve baLarQyla dijitalleLtirmenize ve böylelikle de CNC branLQndaki
baL döndürücü de?iLime ayak uydurabilmenize olanak sa?layan bir internet aracQ (Online-Tool).", diyen
ORDERFOX.com CEO'su sözlerine
Löyle devam ediyor: "Çünkü dijitalleLme nedeniyle günümüzde pazarQn aktörleri bundan sadece birkaç
sene öncekine göre bambaLka beklentilerle karLQ karLQya. Ve ORDERFOX.com bu beklentileri kolayca,
hQzla, rahatlQkla ve etkili bir Lekilde
karLQlayabilmenizi sa?lQyor."
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