We doen er alles aan om een einde te maken
aan terugroepingen van producten
Een terugroeping kost fabrikanten gemiddeld $ 10 mln. - $ 100 mln.* De schade
aan de merkreputatie, de risico's voor de openbare veiligheid en de verminderde
klanttevredenheid kosten echter minstens zoveel. Cisco-oplossingen zorgen er bij onze
partners en klanten voor dat de laatste terugroeping van een product realiteit wordt.
* International Data Corporation (IDC)

We helpen fabrikanten terugroepingen van producten
te voorkomen door ze in staat te stellen verrassingen
tijdens het productieproces te vermijden en door
essentiële informatie bij elke stap te benadrukken.

resultaatgericht fabrieksnetwerk waarmee operationele
kosten, efficiëntie en beveiliging worden verbeterd,
en waarmee problemen sneller kunnen worden
gedetecteerd en opgelost.

DE BASIS LEGGEN VOOR NAADLOZE
COMMUNICATIE

KOERSWIJZIGING TIJDENS PRODUCTIE

In een voortdurend veranderende omgeving is
communicatie cruciaal voor het succes van de
toeleveringsketen. Met onze Connected Supply Chainoplossing willen we de communicatiebasis leggen
die real-time zichtbaarheid biedt in alle aspecten van
de toeleveringsketen. Hierdoor kunnen werknemers
snel communiceren met hun collega's, partners en
managers op de werkvloer, waardoor misverstanden
worden voorkomen die tot productterugroepingen
kunnen leiden. Van de huidige fabrikanten staat 63%
hun personeel toe smartphones mee te nemen naar de
werkvloer. Wij werken samen met serviceproviders,
zodat eindgebruikers een veilig en hoogwaardig netwerk
hebben dat het extra verkeer aankan.

VAN ONTWERP TOT LEVERING

Anticiperen op problemen voordat deze optreden,
leidt tot degelijk ontworpen producten. Dankzij de
Connected Factory-oplossing kunnen fabrikanten
beter begrijpen wat er in real-time met het product
gebeurt, zodat ze beslissingen kunnen nemen waarmee
problemen worden voorkomen voordat deze zich
voordoen. Door de kracht te benutten van het Internet
of Everything, ontwikkelen fabrikanten één gezamenlijk
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Mochten problemen zich toch voordoen, dan kan
onmiddellijk ingrijpen het verschil betekenen tussen een
snelle oplossing en een volledige terugroeping. Dankzij
onze Cisco Connected Factory-oplossing kunnen
fabrikanten de prestaties van machines bewaken tijdens
elke fase van de productie. Zichtbaarheidsinformatie
van bedrijfsmiddelen levert hierdoor echte
bedrijfsoplossingen op. Door deze proactieve
maatregelen neemt het aantal defecte producten af dat
bij de consumenten belandt.

DANKZIJ HET INTERNET OF EVERYTHING
KOMT DE LAATSTE PRODUCTTERUGROEPING
ELKE DAG DICHTERBIJ
Bij Cisco bouwen we vandaag aan de toekomst van
morgen door fabrikanten in staat te stellen problemen
die leiden tot terugroepingen vóór te zijn. Het Internet
of Everything biedt nieuwe antwoorden op oude
problemen, zoals terugroepingen van producten,
en het netwerk staat daarbij centraal. Het vormt de
basis van zakelijke en sociale ervaringen in een in
toenemende mate gedigitaliseerde wereld.
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Cisco beschikt wereldwijd over meer dan 200 kantoren. Adressen, telefoonnummers en faxnummers vindt u op de Cisco-website op
www.cisco.com/go/offices.
Cisco en het Cisco-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Cisco en/of zijn dochterondernemingen in de VS en andere landen. Ga
voor een overzicht van de handelsmerken van Cisco naar: www.cisco.com/go/trademarks. Hier genoemde handelsmerken van derden zijn eigendom van
hun respectieve eigenaren. Het gebruik van het woord partner impliceert geen partnerrelatie tussen Cisco en enig ander bedrijf. (1110R)

