A regisztrált tagság
előnyei

Az első számú nyílt automatizálási hálózat az ázsiai sikerekhez
A már telepített berendezések
nagy száma új perspektívákat nyit meg
Hatékony támogatás világszerte

Belépő a CC-Link világába,
minden kockázat nélkül
CC-Link – Ázsia első számú nyílt automatizálási hálózata
A CC-Link az első számú választás
azoknak, akik nyílt automatizálási
hálózattal kívánnak sikert elérni
Ázsiában. A kontinensen már számos
európai vállalat jelen van, ám gyakran
hiányoznak számukra a piacon legelterjedtebb technológiák. Itt segíthet
a CC-Link. Ha portfólióját CC-Link hálózatra csatlakoztatható termékekkel
bővíti, megnyílik ön előtt az ázsiai piac
kb. 20%-a, amelyet az európai hálózati
technológiákkal nem tudna elérni.

Ahhoz azonban, hogy termékeibe új
technológiát integráljon, körültekintő
mérlegelés és tervezés is szükséges.
A CC-Link Partner Association (CLPA)
regisztrált tagjaként erre mindenféle
kockázat nélkül nyílik lehetősége.
A regisztrált tagság díjmentes és
semmiféle kötelezettséggel nem jár,
viszont számos lehetőséget biztosít
a CC-Link használatával.

Maradjon naprakész a CC-Link
hírekkel és eseményekkel

Fejlesztési támogatás
– hozzáférés a műszaki
specifikációihoz

Mindegy, hogy csupán a CC-Link technológiai előnyeit kívánja kihasználni,
vagy többet szeretne megtudni
a CC-Link hálózatról, a regisztrált tagság
optimális választást jelent.

A legfontosabb tények
Miért a CC-Link?
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Vezető pozíció Ázsiában – a becsült
piaci részarány 20%
Ázsia jelentősége – az automatizálási iparág globális forgalmának 50%-a
A Mitsubishi Electric, Ázsia első
számú automatizálási vállalatának
támogatásával

Mi a CLPA?
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Egy világszintű szervezet, amely
támogatja a CC-Link világszintű
fejlesztését és elterjesztését
Világszerte több mint 2100 partner – az egyik legnagyobb ilyen
szervezet

A CC-Link főbb adatai
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Több mint 280 vállalat kínál CC-Link
termékeket

Milyen előnyökkel jár a CLPA-hoz
való csatlakozás?
))

Világszerte több mint 12 000 000
telepített készülék
Ipari Ethernet és terepi busz
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A gyakorlatban már kerek 15 éve
sikerrel használt technológia
Egyedülálló nyílt ipari Gigabit
Ethernet
Vezető piaci pozíció az olyan ázsiai
kulcsiparágakban, mint a járműipar
vagy a síkképernyőgyártás
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Számos vezető európai vállalat
partnerségével – lásd 4. oldal
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Az ázsiai piacok felé nyitás első stratégiai lépése, a meglévő ázsiai üzleti pozíciók megerősítéséhez vagy csupán
további tapasztalatok szerzéséhez
Kockázatmentes, ingyenes regisztrációval járó tagság mindenféle
kötelezettség nélkül
A CLPA tevékenységének folyamatos nyomon követése
Hozzáférés a CC-Link részletes
műszaki specifikációihoz a saját fejlesztési lehetőségek feltérképezése
érdekében
Első lépés az olyan további
támogatásokhoz, mint pl. a „Kapu
Ázsiába” program
A hálózat átlátható támogatása
saját alkalmazásokban

Biztos alap a további
tevékenységekhez és
a magasabb szintű
tagsághoz

Tanúsítvány a hivatalos
tagságról és hozzáférés
a CLPA-partnerek
weboldalához

Globális támogatás
Számos partnerünk globális szinten
folytatja tevékenységét. Ahhoz, hogy
a CLPA helyben is hatékony támogatást nyújthasson, létrehoztunk egy
regionális irodákból álló hálózatot.

CLPA Amerika

Mindegy, hogy hol vállalata hol
tevékenykedik, mi a helyszínen segítünk önnek.

CLPA regionális irodák, amelyek megfelelőségi vizsgálatokat tudnak végezni
CLPA regionális iroda

CLPA Európa
CLPA Törökország

CLPA Korea
CLPA Kína
CLPA India

CLPA
Japán központ
CLPA Tajvan

CLPA ASEAN

Legyen egyike nagy számú
partnervállalatunknak, mint pl.:

CC-Link Partner Association - Európa I Tel: +49 2102 486 1750 vagy +44 1707 278953
e-mail: partners@clpa-europe.com I www.clpa-europe.com
Valamennyi vállalati logó az adott tulajdonososok tulajdonát képezik.

