JY Profilspoločnosti
2019
Zabezpečovanie kontroly kvality
Kontrola, prepracovanie, verifikácia, logistika

Predstavenie spoločnosti

JY
, s.r.o.
Zabezpečovanie kontroly kvality

Spoločnosť JY, s.r.o. bola založená v roku 2016 za účelom poskytovania služieb
a riešení podpory v oblasti Kvality materiálu pre lokálnych a importných
výrobcov a dodávateľov.
❑ Náš tím má 11 ročné skúsenosti a zručnosti z oblasti kvality
❑ Špecializujeme sa na riešenia
❑ Rýchla odozva na zákaznícku požiadavku
❑ Odozva na podporu zákazníka už od 1 do 24 hodín
❑ Profesionálny a flexibilný prístup
❑ Okamžité riešenie na možný vzniknutý problém s materiálom
❑ Našim benefitom sú vlastné skladové priestory kde vykonávame
prácu pre našich zákazníkov podľa ich požiadaviek
❑ Priateľské vzťahy s lokálnymi výrobcami
❑ Udržiavanie dobrých vzťahov s vašimi zákazníkmi
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Naše služby
TRIEDENIE

❑ Vizuálna kontrola / triedenie
❑ Funkčná kontrola
❑ Špeciálne testovanie a meranie
❑ Kontrola materiálu pred odoslaním (PSI)
❑ Nastavenie úrovne kontroly kvality

PREPRACOVANIE

SKLADOVANIE A PREPRAVA
❑ Dlhodobé a krátkodobé skladovanie
❑ Regálové a podlahové skladovanie
❑ Distribúcia tovaru
❑ Doprava a logistika

Prevzatie
materiálu

INÉ VERIFIKÁCIE

❑ Verifikácia defektných materiálov (RMA)
❑ Čistenie a odmasťovanie
❑ Prelepovanie a prebalovanie dokumentácie a iné. ❑ Iné verifikácia podľa požiadaviek
❑ Spájkovanie, opravy pre elektronický priemysel
❑ Rôzne iné opravy podľa požiadaviek

Dodanie
zákazníkovi

Nastavenie
procesu

Kompletná
služba

PODPORA KVALITY
❑ Podpora kvality na strane zákazníka
❑ Analýza defektných materiálov
❑ Testovanie hotových výrobkov
❑ Zabezpečenie pracovnej sily
❑ Reporty na dennej a mesačnej báze
❑ Kontrola materiálu v procese

Belenie
materiálu

Kontrola
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JY Tím – Triedenie/Prepracovanie/Opravy
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Zabezpečenie kontroly kvality

Podľa dohody, vieme zabezpečiť prácu na strane zákazníka. Priamo v ich priestoroch, sklad, výroba a iné.

JY,s.r.o. benefitom sú skladové priestory v ktorých si naši zákazníci môžu zabezpečiť skladovanie materiálu. Zabezpečujeme logistiku pre našich zákazníkov pre
všetok uskladnený materiál. Samozrejmosťou je dohľad a výstupná kontrola počas každej fázy kontroly.
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JY Warehouse and Logistics
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Zabezpečenie kontroly kvality

Naše skladovacie priestory disponujú veľkosťou 903m2

❑ Logistika
❑ Skladový manažment
❑ Regálové a podlahové skladovanie
❑ Preprava
❑ Iné, podľa požiadaviek

Prevzatie
materiálu

Doručenie
klientovi

Overenie
zásielky

Logistika –
skladový
manažment

Príprava
materiálu

Skladovanie
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Sídlo spoločnosti: Jakubovo námestie 9, 811 09 Bratislava
Adresa kancelárie : Kpt.nálepku 45, 924 01 Galanta

Lee Heuyk
Konateľ (CEO)
mob: +421 911 778 471
email: hlee@jysro.com

Ing. Mário Dohánoš
Riaditeľ
mob: +421 917 752 278
email: m.dohanos@jysro.com

Martin Ušák
Manažér / financie a HR
mob: +421 9111 188 785
email: m.dohanos@jysro.com

Miloš Urban
Manažér kvality
mob: +421 911 766 775
email: m.urban@jysro.com
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Naši zákazníci
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