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Selamat Datang
Selamat datang di situs kami. Kami menyediakan jasa konsultasi
perancangan, perincian, dan manufaktur produk elektrikal konsumen.
Kami mengkoordinasi projek yang kami tangani menjadi 3 tahap utama.
Sebagaimana fase rancangan dari setiap proyek, pertanggungjawaban
dari perincian dan produksi meningkatkan pengendalian proyek kami dan
memperkecil durasi proyek. Meskipun perusahaan tidak memiliki in-house
R&D dan departemen produksi, mereka dapat membawa produk tersebut ke
tengah pasar dengan pelayanan tersebut. Merancang sebuah produk memiliki lebih banyak daya tarik dibanding
hanya dengan memperjual belikan produk tersebut. Anda bisa melihat portofolio kami (2001-2009) di bagian
‘Proyek’ di situs kami. Anda bisa mendapatkan gambaran tentang gagasan-gagasan dibalik proyek kami, proses
rancangan kami, dan informasi umum tentang kami dibawah artikel tersebut.

Gagasan tahap perkembangan... kelompok konsumen...
Setiap produk didukung oleh kelompok konsumen sukarelawan sejumlah hampir 50 orang selama durasi ini.
Mereka membantu kami dalam 3 tahap yang berbentuk survei dan uji coba. Ketiga tahap ini adalah:
1.
2.
3.

Penentuan kebutuhan konsumen (pada tahap awal mulai proyek)
Mengkaji ulang konsep-konsep yang sudah dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan (pada tahap
pertengahan proyek)
Pengkajian total pembuatan dan pengujian (tahap akhir proyek)

Guna membawa keuntungan produk dalam kehidupan nyata, tanggapan konsumen adalah hal yang paling
penting dalam tahap ini; dan dengan mengkaji ulang produk yang sudah dikembangkan oleh pengguna,dan kami
akan melakukan verifikasi keseluruhan untuk keberhasilan proyek komersial selanjutnya.

Ide membentuk rancangan kami
Adalah tujuan utama kami untuk membawa keuntungan pada tiga ruang lingkup atau golongan pada proyek
kami. Hal ini adalah ‘lingkungan’,’pengguna’dan’penanam modal’,dimana kesemuanya memiliki prioritas yang
sama. Proyek harus dapat meminimalisir biaya lingkungan, pengguna dan penanam modal. Produk juga harus
menguntungkan ketiga hal tersebut.(Maksudnya disini adalah untuk memberikan keuntungan pada lingkungan’
atau dapat juga diartikan tidak merusaknya)
Dengan bantuan berupa tanggapan-tanggapan yang diterima dari, kami mencoba merancang produk-produk
yang dapat mencapai tujuan tersebut. Berikut adalah beberapa informasi tentang penentuan gagasan-gagasan
rancangan kami:
•
•

•
•
•
•
•

Rancangan harus dibuat dengan cara yg paling mudah dan sederhana. Setiap rincian produk masingmasing harus mempunyai penjelasan dasar.
Bentuk dari rancangan itu harus melengkapi anatomi pengguna dan komponen di dalamnya.
Rancangan tersebut, dalam keadaan normal, harus bisa dibuat sekecil mungkin dan, dalam berbagai
situasi, harus lebih kecil dari alternative yang ada. Pendekatan ini penting untuk alasan lingkungan dan
membuat hidup lebih mudah.
Rancangan ini, meskipun tidak diminta oleh perusahaan atau bahkan memberikan keuntungan bagi
perusahaan, harus ditujukan pada penyandang cacat dan orang manula sejauh mungkin.
Rancangan harus mencakup ketelitian yang tajam untuk menarik panca indera. Warna,texture, bahan
dan suara produk berasal dari komponen-komponen produk yang merupakan bagian dari rancangan
kami.
Produk tersebut harus menggunakan sumber daya alam seminimal mungkin (tenaga ataupun bahan).
Sebisa mungkin menggunakan oleh kata-kata sedikit mungkin. Produk harus dapat berbicara kepada
konsumen tanpa menggunakan bahasa verbal. Jika rancangan bahasa kurang dapat memberikan

•

kesan, penggunaan bahasa grafikal secara verbal dapat menjadi pilihan. Jika grafik juga sulit
memberikan kesan, bahasa tertulis dengan kata, kondisi dan penjelasan harus digunakan pada produk.
Sehubungan dengan perincian diatas, jika dimungkinkan, maka produk harus memiliki rancangan yang
dapat mengurangi pemakaian buku panduan pengguna.

Perincian... Kolaborasi dengan para teknisi proyek...
Pada tahap penyelesaian perancangan proyek, kami menggabungkan detail mekanik, rancangan elektronik,
testing dan prototype dengan teknisi konsultan eksternal. Teknisi yang bekerja sama dengan kami adalah
spesialis yang berpengalaman dan berkompeten dalam pengembangan produk yang bekerja sama dengan
proyek internasional. Kerjasama dengan teknisi internasional yang berpengalaman membawa aplikasi teknologi
ke dalam proyek.

Pemilihan komponen dan pemasok
Kami memberikan tahap pemilihan komponen dan pemasok lagi dengan teknisi konsultan. Dengan begitu, kami
dapat menentukan komponen yang paling cocok untuk proyek. Agar terlibat dalam tahap pemilihan komponen ,
sebagai seorang desainer, memiliki dampak yang sangat besar pada peningkatan keunggulan rancangan di
samping kualitas teknik.

Menejemen proyek... koordinasi anggota tim proyek...
Terakhir, kami ingin menitikberatkan infrastruktur yang mendukung jalannya proyek. Agar dapat mengeksekusi
proyek bersama dengan pemasok, perusahaan dan orang dari berbagai negara, pertukaran informasi dan data
harus berjalan lancar.Lebih dari itu, perusahaan yang bekerja sama dengan kami harus bisa mengakses setiap
rincian proyek pada waktu kapanpun. Demi mencapai target yang diinginkan, kami mengikuti dan menelusuri
jalannya proyek melalui sebuah perangkat lunak khusus pengendalian proyek. Orang yang bekerja dalam proyek
dalam log in ke ‘Neciserver’, masuk ke pengembangan proyek dalam sistem, dapat menelusuri entri masukan
dari pengguna yang lain, dapat upload, download dan berbagi file, dapat mengakses informasi kontak
perusahaan ataupun pribadi dan menginformasikan tahap jalannya proyek pada waktu itu. Memonitori jalannya
proyek melalui satu server yang tidak hanya bisa diakses oleh orang di berbagai negeri untuk berkerja sama
secara harmonis tapi juga memfasilitasi konsumen perusahaan untuk mengikuti jalannya semua proses tersebut.
Terima kasih banyak kepada perusahaan-perusahaan Infotron, Aksu dan Airfel atas kontribusi mereka langsung
membawa proyek kami ke dunia nyata, kepada teman programmer kami Akin Sarigul atas bantuannya yang
berharga menciptakan situs web dan kepada teman kami perancang & fotografer Kaan Senol atas fotografinya
yang luar biasa.
Sebagai tambahan, disini kami ingin berterima kasih kepada semua orang yang telah memberikan kontribusi
opini yang kami bawa dalam berbagai tahapan proyek secara bersama. Jika anda ingin bergabung dengan
sukarelawan mohon tinggalkan pesan pada bagian kontak didalam situs web kami.(email anda, gagasan dan
informasi yang anda berikan akan disimpan dengan sangat rahasia dan tidak akan dibocorkan pada pihak ketiga
ataupun digunakan secara komersial)
Anda dapat menemukan informasi terperinci tentang kami pada lanjutan dibawah ini. Anda dapat menghubungi
kami, tidak hanya dalam hal yang berhubungan dengan spealisasi konsultansi kami (rancangan, perincian dan
produksi), tapi juga untuk berbagai subyek.
Terima kasih kembali atas kunjungan anda pada situs web kami. Kami berharap untuk mempunyai kesempatan
bertemu dengan anda di lain kesempatan.
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