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10 goede redenen om voor Safe-PCB te kiezen
1

Safe-PCB is fabrikant, geen dealer

Onze fabriek is 100% eigendom van de Safe-groep.
Alle orders worden geproduceerd en verstuurd
door Safe company limited in Shenzhen.
Hierdoor kunnen wij een hoge kwaliteit tegen
een goede prijs garanderen.
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Chinese productie - lokaal support

Wij produceren in China, maar onze support is
lokaal. Wij verkopen in verschillende landen
via onze lokale kantoren. Ook in Nederland.
Wij verzorgen de import en BTW afhandeling, alsmede
de verzekering en de transportkosten van uw zending.
U ontvangt een Nederlandse factuur.
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Offerte on-line - Tijd is geld

5

Geen verborgen kosten

Alle kosten zijn inbegrepen in onze offertes: gerber
controle, paneel-ontwerp, films, PCB’s, transport
en importheffingen.
Via onze online prijs matrix, ziet u in een oogopslag
uw pijs ten opzichte van aantal en levertijd.
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Standaard snelle levertijden

Productietijd: 1 - 6 dagen voor prototypes en
kleine series.
Productietijd: 8 dagen voor grote series.
Dit zijn geen indicaties, dit is een commitment!
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Trace production steps

Met een paar klikken, hebt u uw offerte op uw
beeldscherm, ook voor grote orders.
Uw korting wordt direct in de offerte verwerkt.
U verliest geen projecten meer vanwege de reactietijd
van uw PCB fabrikant.

Van bestelling tot ontvangst van de goederen wordt
elke stap gelogd. Ons intranet is gekoppeld aan de
website en geeft u real time informatie over de
verwerking van uw bestelling en de verzending ervan.
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12 engineers voor uw ontwerpen

Jaarlijks ontwerpen onze CAD engineers maar liefst 5000
verschillend panelen. Hiervan wordt een afbeelding op
de website geplaatst ter controle.
Met uw accoord start u de productie vanaf uw PC.
v

PCBs op voorraad? 50% korting

Productie-overschotten worden u aangeboden voor
50% van de basisprijs zonder toeslag voor snelle
levering (1 dag).
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On-line database van uw orders

In onze online database heeft u eenvoudig en snel
inzage in uw eerdere bestellingen en de daarbij
horende bestanden zoals productiebestanden,
afbeeldingen, stencil bestanden, orderbevestigingen,
facturen en kwaliteitscontrole rapporten.

10 Re-order uw PCB in een paar klikken
Dankzij onze filters en afbeeldingen loopt u niet het
risico om bij een re-order de verkeerde PCB te
bestellen. Klik eenvoudig op de re-order knop,
selecteer het aantal en de levertijd, dat is alles!

Screendump order/offerte pagina

PCB naam en
order/offerte referentie

Leveringsinformatie
Productietijd
Datum van ontvangst
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PCB afmetingen, paneel
ontwerp, PCB scheiding
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FR4/IMS/ROGER/Polyimide
Dikte: 0.3 - 3.2mm
HAL/ chem. gold & silver
Lagen: 1, 2, 4, 6 - 14,16
Cu : 1/2Oz, 1 Oz, 2Oz, 3 Oz, 4Oz
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Soldeermasker, tekstopdruk
en markeringsopties

Informatie prijs & aantal
- Stuks & totaal prijs
- PCB aantal
- Paneel aantal
- PCB & paneel oppervlakte
- Bestelling gewicht & oppervlakte
Vrije tekst veld voor aanvullende informatie

Electrische test, stencil,
V-CUT
Speciale opties voor
technische PCB’s
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Met de PCB calculator
ziet u in een oogopslag
de verhouding tussen
prijs, aantal en levertijd.
Een praktische tool voor
de inkoper

Screendump voortgang/hisorie/re-order

Prijsinformatie van de
geselecteerde regel
- Stuks en totaal prijs

zoek/filter functie
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Lijst met bestellingen
Status gerber controle
Productiestatus
Verzendstatus

Lage resolutie afbeelding
ter herkenning van uw
PCB

Bestelling/productie
status (met kleurcodes)
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7
PCB preview is een belangrijke
functie om uw ontwerp te
controleren voor productie.
U hebt een laatste controle op het
gerberbestand en/of het door Safe
ontworpen paneel voordat de
productie begint.

preview
TOP

Download technische bestanden
- Gerber/ tencils
- Productiebestanden
- Paneelontwerp
- PCB preview

Re-order knop voor een
zelfde PCB
Tracking van uw zending via
de website van DHL of FEDEX

Commerciele documenten (PDF):
- Bestelling
- Leveringsbon
- Factuur
- Kwaliteitscontrole rapport

preview BOTTOM

De beste on-line PCBs
De makkelijkste manier voor snelle levering van uw PCB’s

Safe-PCB Nederland
Thierensweg 2
1411 EX Naarden
Nederland
info@safe-pcb.nl
www.safe-pcb.com
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