
Üretim Teknoloji Mühendislik

Teknoloji ve Mühendislik Danışmanlığı birimimizle işletmeniz için proses verimliliğinden 
Endüstri 4.0 entegrasyonuna, kalite iyileştirmelerinden ileri mühendislik uygulamalarına 

kadar birçok yeni kazanım sağlamanız mümkün.

İŞİMİZ MÜHENDİSLİK, GÜCÜMÜZ TEKNOLOJİ.

odsdanismanlik.com / ods.consulting
info@odsdanismanlik.com /odsdanismanlik

İTALYA

+39 338 422 50 93

AVUSTURYA

+43 660 237 36 38
RUSYA

+7 921 775 92 22
KUZEY AMERİKA

+1 310 987 52 52

ANKARA MERKEZ OFİS

Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. 
Next Level Loft Ofis 
No: 4/44 Çankaya, ANKARA / TURKEY
+90 312 466 71 44

İSTANBUL OFİS

FSM Mah. Balkan Cad.
Just Work Ofis (Meydan AVM) No: 62A Ofis
No: 419 Ümraniye, İSTANBUL / TURKEY
+90 216 688 08 63 
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Mühendisliğin gün geçtikçe daha da gelişen ve değişen teknolojik dinamiklere sahip olduğuna inanıyor, gelişmeleri 
dikkatle takip ederek hizmet verdiğimiz işletmeleri daha verimli ve daha kazançlı hale getirmek için çalışıyoruz.

DEĞERLERİMİZ

İşletmenizde yaptığımız mevcut durum analizi sonrası iyileştirmelere açık olan mühendislik alanlarını tespit ediyor, 
sonrasında süreçle ilgili alt birimimizi koordine ediyoruz. Gerek tüm mühendislik uygulamalarının bir arada olduğu 
bütün bir yapı olarak gerekse ihtiyacınız doğrultusunda tek bir mühendislik dalı olarak hizmet sunabiliyoruz.

ÇÖZÜMLERİMİZ

odsdanismanlik.com / ods.consulting
info@odsdanismanlik.com

Her bir mühendislik dalının kendine özgü dinamikleri ve değişkenleri olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle işletmenizde 
uygulayacağımız her bir mühendislik süreci için farklı metotlar geliştiriyor, başarısı tüm dünyada kanıtlanmış 
teknikleri kullanıyoruz.

METODUMUZ

Endüstri 4.0 Danışmanlığı 

Çözüm Sunduğumuz Mühendislik Alanları: 

Sisteminizi veya fabrikanızı Endüstri 4.0 ile kusursuz hale getirmeye hazır mısınız?

Üretim Danışmanlığı 

Yalın üretim hizmet modelimizle üretim sürecinizdeki maliyeti düşürüyor, kaliteyi koruyarak performansı yükseltiyoruz.

Mühendislik Danışmanlığı 

İleri mühendislik teknikleriyle işletmenizde hem zamandan hem de maliyetten kazanmanız mümkün. Eksik olan tek şey 
doğru teknik, güçlü mühendislik.

Kalite Yönetim Danışmanlığı 

Kaliteli ürün, memnun müşteri, değerlenen ve yükselen marka imajı. Hepsi de kusursuz işleyen ve başarısı onlarca işletmeyle 
kanıtlanmış Kalite Danışmanlığı hizmetimizle mümkün.
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