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Hakkımızda
Enov Elektronik, 2021 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Elektronik üretim, arge ve elektronik kart tamiri sektörlerine elektronik komponent ve yan ürünler konusunda
destek vermektedir. Aktif, pasif, elektromekanik devre parçaları ve elektronik modüller konusunda yurt dışında geniş bir tedarik ağına sahiptir. Üretimi durmuş
(opsolete), zor bulunan veya alternatif ürün arayışlarında global araştırma yapan ve sonuca ulaşmak için her yolu deneyen bir ekip yapısına sahiptir.
Digikey, Mouser, Farnell gibi global komponent distribütörlerinden de ürün temini sağlamaktadır.

Aynı zamanda, zayıf akım sistemleri, kamera ve alarm sistemleri konusunda uzman ekibimiz sayesinde, kurulum, satış ve danışmanlık desteği
vermektedir.

Kaliteli ürün ve hızlı teslimat konusunda kendini uzmanlaştırmış ve müşterilerinin her türlü ihtiyaçlarına yardımcı olmayı kendine hedef olarak koymuştur.
Dünyanın her notasından ihtiyaca uygun ürünü araştırma, satın alma ve müşteriye en uygun fiyatlara sunma konusunda her gün kendisini geliştiren yapısıyla bir
adım öne çıkmaktadır.
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Neden Biz?
İhtiyacınız olan bütün ürünleri dünya üzerindeki tüm partnerlerimizden

vermeden birçok önemli ve gurur verici projeye ürün desteği sağlamış ve

sorgulayarak, kalite, fiyat ve teslim süresi en uygun olan teklifi size sunuyoruz.

elektronik sektöründe kalıcı bir firma olduğunu kısa zamanda ispatlamıştır.

Böylelikle projelerinizde ürün tedariği kısmında zamandan ve maliyetten

Profesyonellik anlayışı içerisinde yürüttüğümüz çalışmalarımız neticesinde,

tasarruf etmenizi sağlıyoruz.

sizlerle birlikte hep daha iyisini yapmaya devam edeceğiz...

Enov, komponent tedariği haricinde pcb dizaynı, kart üretimi, kart tamiri ve
proje danışmanlığı olarak da hizmet sağlamaktadır.
Kurulduğu günden itibaren, kalite ve zamanında teslim anlayışından ödün

Hizmetlerimiz
Enov, aşağıdaki alanlarda profesyonel hizmetler sunmaktadır. Temel amacımız, bu alanlarda çözüm ortağınız olarak uzun yıllar birlikte çalışabilmektir.

Aktif ve Pasif Komponent Satışı

Elektronik Kart Üretim

Global partnerlerimizden temin ettiğimiz aktif ve pasif

Gerber dosyası ve BOM listesi sizler tarafından yapılan

komponentlerin (IC, Rf, sensörler, programlayıcılar,

ya da daha önce tasarımı yapılmış elektronik kart

yalıtkanlar, kapasitörler, dirençler, dönüştürücüler,

ürünlerinin üretimini gerçekleştirmekteyiz. .

konnektörler, röleler vb.) tamamının tedarik sürecinde
hizmet vermekteyiz.
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Elektronik Kart Tamiri

Güvenlik ve Ses Teknolojileri

Endüstride kullanılan elektronik cihazlar, kartlar ve diğer

Zayıf akım sistemleri, kamera ve alarm sistemleri

sistemlerin iş ortaklarımız ile ortak çalışarak onarım ve

konusunda uzman ekibimiz ile birlikte, kurulum, satış ve

bakımı konusunda hizmet vermekteyiz.

danışmanlık desteği sağlamaktayız.
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Yüklemelerimiz

Amerika

Avrupa

*Rutin alanlarımız dışında ihtiyacınıza özel dünyanın her noktasından yükleme yapabilmekteyiz.

Uzak Doğu

6

7

Nasıl
Çalışıyoruz?
Sizden gelen talepler doğrultusunda araştırmamızı yapıyor ve kalite/fiyat/teslim koşullarına bakarak en iyi teklifi
kısa sürede size sunuyoruz. Üretim süreci ve sonrasında ürün kalitesinden doğan sıkıntılar yaşanmaması birinci
önceliğimizdir. Bunun için her komponent size gelmeden önce kalite testlerinden geçer ve %100 orjinal ürünler için
tekliflendirme yapılır.

Butik bir çalışma mantığımız vardır, ve bu her bir müşterimize daha fazla zaman ayırabilme olanağını bize sağlamaktadır.
Acil durumlar için hızlı aksiyon alabilmemiz, müşterilerimize alternatif planlar sunabilmemiz ve çözüm odaklı olmamız
bizi tanımlayan özelliklerimizdendir.

Gelen taleplere göre alternatif ürün arayışına girebilir ve bu konuda sizin ihtiyacınız doğrultusunda dünyanın her
noktasından ürün getirebiliriz. Bom listeleriniz ile ilgili en iyi fiyat teklifimizi en kısa sürede hazırlayabiliriz.

Aktif ve Pasif
Komponent Satışı
Enov Elektronik, aktif, pasif, elektromekanik devre parçaları ve elektronik modüller
konusunda yurt dışında geniş bir teradik ağına sahiptir.

Üretimi durmuş (obsolete), zor bulunan veya alternatif ürün arayışlarında
global araştırma yaparak, bu araştırma sonrasında bulunan ürünleri, anlaşmalı
nakliye ve gümrük fiyatları ile sizlere bireysel alıma göre çok daha uygun fiyata
ulaştırmaktayız.

Digikey, Mouser, Farnell gibi global komponent distribütörlerinden de ürün temini
sağlamaktadır.

8

9

Elektronik Kart Tamir
Arızalı elektronik kartlarınızın tamirini teknik servisimizde veya yerinizde gerçekleştirerek,
elektronik kart test cihazı gibi yüksek maliyet ve uzmanlık gerektiren uygulamalarla zaman
kaybetmez, elektronik karttaki problemin nasıl çözüleceğinden emin olursunuz.

Geniş tedarik ağımız sayesinde arızalı komponentlerin temin edilmesi konusunda da tek bir firma ile
çözüme kavuşursunuz.								
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Elektronik Kart Üretim
Gerber dosyası ve BOM listesi sizler tarafından hazırlanan ya da daha önce tasarımı yapılmış elektronik kart ürünlerinin üretimini
gerçekleştirmekteyiz.
											
Gerber dosyası ve BOM listesi olmayan, elinde sadece elektronik kartı olan müşterilerimize tesine mühendislik (reverse engineering)
yöntemi ile 12 katmanlı kartlara kadar üretim yapabilmektyiz.					
												
Üretim aşamasında partnerlerimiz ile birlikte sizlere sıfır hata ile kartlarınızı ulaştırmayı hedefliyoruz. Üretimi tamamlanmış kartlarınızı
gerekli testlere tabi tutyoruz ve yaptığımız çalışmalarda, tasarım, uygulama ve finans gibi bilgilerinizi üçüncü şahıslara karşı özenle
koruyoruz.												
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