ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎل

۱۳۹۸

ﺑﺎ ﺳﻼم

ﺿﻤﻦ ﻋﺮض ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺣﻠﻮل ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ،در ذﯾﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﯿﻠﯿﻨﮓ ﺳﻨﺘﺮ در ﻧﯿﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل  ۱۳۹۸اﻋﻼم
ﻣﯽﮔﺮدد.
 .۱ﻣﻼک زﻣﺎنﺑﻨﺪی ،درﯾﺎﻓﺖ ﻓﺎﯾﻞ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎﻋﺖ  ۱۴:۰۰ﻫﺮ روز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺳﻔﺎرﺷﺎت ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ،
ﺳﻔﺎرش روز ﺑﻌﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد .زﻣﺎن آﻣﺎده ﺷﺪن ﺳﻔﺎرش ﺳﺎﻋﺖ  ۱۴:۰۰روز ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻓﺎﯾﻞ  ZrMﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱:۳۰ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﺮﺳﺪ ،ﺳﻔﺎرش ﺷﻤﺎ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺳﺎﻋﺖ
 ۱۴:۰۰ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ.
 .۲ﺑﺮای ارﺳﺎل ﻓﺎﯾﻞ از ﻧﺮم اﻓﺰار  Dental System 3Shapeﻗﺒﻞ از ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ
ﻧﮑﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ آﻣﻮزش داده ﺷﻮد.
 .۳ﺑﺮای ارﺳﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از  ExoCAD Dental Shareﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ اﮔﺰوﮐﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای آﻣﻮزش اﯾﻦ ﮐﺎر
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
 .۴در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ روﮐﺶﻫﺎی ﺳﻤﺎن ﺷﻮﻧﺪه ،ﻣﯿﻠﯿﻨﮓ ﺳﻨﺘﺮ ﺗﻌﻬﺪی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮاح
ﻧﻈﯿﺮ  Cement Gapﻧﺪارد .در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺮزی ﻣﺎرﺟﯿﻦ در ﮐﺮاون ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ  ۰٫۳ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ
رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد ﺗﺎ از ﭼﯿﭙﯿﻨﮓ ﻣﺎرﺟﯿﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد.
 .۵در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻣﭙﻮﻧﻨﺖﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﯾﻤﭙﻠﻨﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،در
ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از آن ﻗﻄﻌﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
 .۶در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ،اﻧﺠﺎم ﻓﻮرس ﻣﺎژور ﺳﻔﺎرش ﺷﻤﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﻮردی وﺟﻮد دارد.
 .۷در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﻤﺎ ﭘﺲ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه آﻣﺎده ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻔﺎرش را
ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ.
ردﯾﻒ

ﮐﺪ ﻣﺤﺼﻮل

ﻣﺤﺼﻮل

زﻣﺎن اﻧﺠﺎم

ﻫﺰﯾﻨﻪ )ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن(

درﯾﺎﻓﺖ ﻓﺎﯾﻞ
۱

NiF

ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮﯾﻢ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺳﻤﺎن ﺷﻮﻧﺪه

 ۵روز ﮐﺎری

۲۲۰

آﻟﯿﺎژ ﻧﯿﮑﻞ ﮐﺮوم
درﯾﺎﻓﺖ ﻓﺎﯾﻞ
ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮﯾﻢ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﺳﮑﺮوﺗﺎﯾﭗ
۲

ScR

ﻓﻘﻂ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻤﭙﻠﻨﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

 ۷روز ﮐﺎری

۵۲۰

ﯾﮏ اﺳﮑﺮو ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮم ﺑﺎزای ﻫﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻤﭙﻠﻨﺖ.
آﻟﯿﺎژ ﮐﺒﺎﻟﺖ ﮐﺮوم ﯾﺎ ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮم
ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس ۸۸۰۴۵۸۰۶
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۱۳۹۸

درﯾﺎﻓﺖ ﻓﺎﯾﻞ
۳

ZrF

ﺳﺎﺧﺖ روﮐﺶ زﯾﺮﮐﻮﻧﯿﻮم )ﻓﺮﯾﻢ ورک(

 ۳روز ﮐﺎری

۱۱۰

در ﻃﯿﻒ رﻧﮓﻫﺎی W1, A1, A2, A3
درﯾﺎﻓﺖ ﻓﺎﯾﻞ
۴

ZrM

ﺳﺎﺧﺖ روﮐﺶ زﯾﺮﮐﻮﻧﯿﻮم ﻣﻮﻧﻮﻟﺘﯿﮏ

 ۳روز ﮐﺎری

۱۸۰

در ﻃﯿﻒ رﻧﮓﻫﺎی W1, A1, A2, A3
درﯾﺎﻓﺖ ﻓﺎﯾﻞ
۵

Temp

ﺳﺎﺧﺖ روﮐﺶ ﻣﻮﻗﺘﯽ

 ۲روز ﮐﺎری

۱۰۰

ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺗﻨﻬﺎ رﻧﮓ  A2در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ.
درﯾﺎﻓﺖ ﻓﺎﯾﻞ
۶

Ab1

ﺳﺎﺧﺖ اﺑﺎﺗﻤﻨﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ

 ۳روز ﮐﺎری

۴۰۰

ﭘﺮﻣﯿﻠﺪ ﺷﺮﮐﺖ  Arumﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دو اﺳﮑﺮو
درﯾﺎﻓﺖ ﻓﺎﯾﻞ
۷

Ab2

ﺳﺎﺧﺖ اﺑﺎﺗﻤﻨﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ

 ۳روز ﮐﺎری

۲۰۰

ﭘﺮﻣﯿﻠﺪ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ )ﻏﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯽ( ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ اﺳﮑﺮو
دﯾﺰاﯾﻦ ﻣﯿﻠﯿﻨﮓ ﺳﻨﺘﺮ
۸

mNiF

ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮﯾﻢ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺳﻤﺎن ﺷﻮﻧﺪه

 ۷روز ﮐﺎری

۳۰۰

آﻟﯿﺎژ ﻧﯿﮑﻞ ﮐﺮوم
دﯾﺰاﯾﻦ ﻣﯿﻠﯿﻨﮓ ﺳﻨﺘﺮ
ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮﯾﻢ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﺳﮑﺮوﺗﺎﯾﭗ
۹

mScR

ﻓﻘﻂ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻤﭙﻠﻨﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

 ۱۴روز ﮐﺎری

۶۰۰

ﯾﮏ اﺳﮑﺮو ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮم ﺑﺎزای ﻫﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻤﭙﻠﻨﺖ.
آﻟﯿﺎژ ﮐﺒﺎﻟﺖ ﮐﺮوم ﯾﺎ ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮم ﯾﺎ ﻧﯿﮑﻞ ﮐﺮوم
دﯾﺰاﯾﻦ ﻣﯿﻠﯿﻨﮓ ﺳﻨﺘﺮ
۱۰

mZrF

ﺳﺎﺧﺖ روﮐﺶ زﯾﺮﮐﻮﻧﯿﻮم )ﻓﺮﯾﻢ ورک(

 ۴روز ﮐﺎری

۱۵۰

در ﻃﯿﻒ رﻧﮓﻫﺎی W1, A1, A2, A3
دﯾﺰاﯾﻦ ﻣﯿﻠﯿﻨﮓ ﺳﻨﺘﺮ
۱۱

ﺳﺎﺧﺖ روﮐﺶ زﯾﺮﮐﻮﻧﯿﻮم ﻣﻮﻟﺘﯽ ﻟﯿﺮ ﻓﻮل ﮐﺎﻧﺘﻮر

mZrM

 ۴روز ﮐﺎری

۴۰۰

در ﻃﯿﻒ رﻧﮓﻫﺎی W1, A1, A2, A3
دﯾﺰاﯾﻦ ﻣﯿﻠﯿﻨﮓ ﺳﻨﺘﺮ
۱۲

ﺳﺎﺧﺖ روﮐﺶ ﻣﻮﻗﺘﯽ

mTemp

 ۳روز ﮐﺎری

۱۰۰

ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺗﻨﻬﺎ رﻧﮓ  A2در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ.
ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس ۸۸۰۴۵۸۰۶

www.millingcenter.ir
ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری از  ۸:۴۵ﻟﻐﺎﯾﺖ ۱۸:۴۵
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۱۳۹۸

دﯾﺰاﯾﻦ ﻣﯿﻠﯿﻨﮓ ﺳﻨﺘﺮ
۱۳

mAb1

ﺳﺎﺧﺖ اﺑﺎﺗﻤﻨﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ

 ۵روز ﮐﺎری

۴۵۰

ﭘﺮﻣﯿﻠﺪ ﺷﺮﮐﺖ  Arumﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دو اﺳﮑﺮو
دﯾﺰاﯾﻦ ﻣﯿﻠﯿﻨﮓ ﺳﻨﺘﺮ
۱۴

mAb2

ﺳﺎﺧﺖ اﺑﺎﺗﻤﻨﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ

 ۵روز ﮐﺎری

۲۵۰

ﭘﺮﻣﯿﻠﺪ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ )ﻏﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯽ( ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ اﺳﮑﺮو
دﯾﺰاﯾﻦ ﻣﯿﻠﯿﻨﮓ ﺳﻨﺘﺮ
۱۵

ﺳﺎﺧﺖ اﺑﺎﺗﻤﻨﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ زﯾﺮﮐﻮﻧﯿﻮﻣﯽ

mTbase

 ۵روز ﮐﺎری

۵۵۰

ﺗﯽ ﺑﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ Arum
۱۶

درﯾﺎﻓﺖ ﻓﺎﯾﻞ
ﭘﺮﯾﻨﺖ ﮐﺴﺖ ﯾﺎ دای و ...

ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس ۸۸۰۴۵۸۰۶

mct
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 ۲روز ﮐﺎری

۱۵۰
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