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Med vores Industri Service Management-koncept (ISM) tilbyder vi full-service inden for el-teknik, mekanik og automation,
så din virksomhed kan få frigjort ressourcer til kerneforretningen.
Ved at indgå en ISM-aftale med os får du en partner, der forstår din
virksomheds udfordringer og gennem et stærkt samarbejde forbedrer jeres konkurrenceevne. Med afsæt i vores mangeårige erfaring
inden for fødevare- og procesindustri hjælper vi dig med at optimere
kvaliteten og effektiviteten i din produktion. Et partnerskab med os
sikrer dig, at vi arbejder ud fra fælles mål, deler ansvaret og udvikler
i fællesskab.

Skræddersyet løsning til øget effektivitet
Igennem dialog og professionel sparring finder vi en løsning, der matcher din virksomheds behov. Med vores fleksible koncept vælger du selv, i hvor stor udstrækning
din virksomheds opgaver inden for el-teknik, mekanik og automation skal varetages
af os. Vi tilpasser ressourcer og kompetencer til dit aktuelle behov, så du minimerer
faste udgifter i perioder med nedsat produktion.
Stort branche- og proceskendskab
Vi har et solidt branchekendskab og kender derfor processerne i din virksomhed. Det
sparer tid og sikrer dig kvalitet i opgaveløsningen. Vores afdelinger over hele landet
tæller specialister inden for alle grene af el-installation, mekanik, procesoptimering
og automation. Du får således en samarbejdspartner, som kan bidrage med knowhow
samt en fleksibel og stærk teknisk organisation – og som altid har den nyeste viden
om, hvordan man mest effektivt løser en given problemstilling.
Stærk servicekultur – hele døgnet, året rundt
Omdrejningspunktet i vores servicekultur er en tillidsfuld kunderelation – og for os
er overholdelse af aftaler ikke en målsætning, men en selvfølge. Det er din sikkerhed
for, at du altid får kvalificeret service, hvor og når behovet opstår. Vores teknikere har
et indgående kendskab til industrien, og vi kender således vigtigheden af hurtig og
pålidelig assistance. Netop derfor har vi naturligvis døgnservice 24/7/365, så vi altid
kan rykke ud, hvis din virksomhed har brug for det.
Flere ydelser – én leverandør
En væsentlig fordel ved vores ISM-koncept er, at din virksomhed kan samle flere ydelser hos én samarbejdspartner og dermed kun har ét kontaktpunkt. Vi løser opgaver
inden for både drift, vedligehold og optimering, og vi varetager naturligvis også de
sikkerhedsmæssige aspekter og foretager lovpligtige eftersyn. Ved at indgå et partnerskab med os er du samtidig garanteret proaktiv værdiskabende rådgivning. Vi udfordrer nemlig altid din virksomheds behov for at sikre dig den mest optimale løsning.
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