PCN
Epicor heeft geïnvesteerd in een software tooling

hij tijdig wordt geïnformeerd van enige verand-

(IHS BOM Manager) waarmee de meeste re-

ering in de lifecycle van een component. Mocht

cente documentatie van vrijwel alle fabrikanten

een component obsolete raken, dan krijgt Epicor

kan worden geraadpleegd. Het gaat hier om

ruimschoots voor de last time buy een melding

onder andere: PCNs (Product Change Notifica-

waardoor de klant voldoende tijd heeft gepaste

tions), Lifecycle informatie, Datasheets en mo-

maatregelen te nemen. Dit kan een redesign

gelijke equivalenten.

zijn, of een last time buy waarvoor Epicor over

Met behulp van deze tooling wordt Epicor direct

lange termijn kan uitleveren door middel van

geïnformeerd bij veranderingen die een fabri-

afroeporders.

kant uitgeeft.
Het is voor een eindklant uitermate belangrijk dat
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the purchase of electronic components.

Over Epicor Components

Kwaliteit

Wij hebben als doel gesteld om voor de klant

Sinds 1994 heeft Epicor gebouwd aan een uitge-

Epicor heeft jarenlange relaties en samenwerk-

aanzienlijke en vooral meetbare besparingen

breid netwerk met partners: franchised distribu-

ingsverbanden met diverse franchised distribu-

te realiseren voor het gamma merken dat wij

teurs, ontwikkelaars/ design houses, en sales reps

teurs en design huizen. Hierdoor zijn traceerbaar-

verkopen. Over het algemeen wordt er door

van diverse fabrikanten over de hele wereld.

heid en fabrieksgarantie gewaarborgd. Buiten

Epicor gemiddeld 5+% bespaard ten opzichte

Waar het in 1994 regelmatig aankwam op

deze externe garanties heeft Epicor ook intern de

van de huidige inkoopprijzen voor onze sterkste

troubleshooting, is Epicor nu een volwaardige

kwaliteitseisen geoptimaliseerd. Droogkast: In

merken. Mede door deze resultaten focust

reguliere distributeur voor onze klanten, met een

plaats van het vroegere bakken / drogen van

Epicor zich vooral op de waardedragers. Uiter-

lange termijn visie met de daarbij behorende

componenten om shelf-life te kunnen resetten,

aard zijn dit de regels in een “bill of materials”

lange termijn contracten die wij leveren naar

kunnen we de componenten nu in een gecon-

waar het grootste gedeelte van de kosten be-

de behoefte die de productie vraagt. Tijden

troleerde omgeving drogen doordat de lucht-

spaard kan worden.

veranderen, de elektronica markt staat niet stil

vochtigheid naar 1% wordt gebracht, bij een tem-

en daarom heeft Epicor zich in de afgelopen

peratuur van 60 graden Celsius. Verder is er een

Epicor richt zich met name op de volgende

decennia meebewogen om onze klanten op

grote stap voorwaarts gemaakt in de aanschaf

merken: Microchip, Xilinx, Altera, Analog Devic-

diverse disciplines beter en professioneler te

van nieuwe seal apparatuur, waar de hoogste

es, Avago, Cypress, Power Integrations, Renesas,

ondersteunen.

kwaliteit MBB (Moisture Barrier Bag) wordt geseald

Cirrus Logic, Cree led’s, Everlight, TI en NXP.

na het toevoegen van een kleine hoeveelheid

Ook voor NTC’s en PTC’s hebben wij uitstekende

stikstof. Dit heeft als gevolg dat het oxidatieproces

banden met diverse fabrikanten. Aan de hand

tot een minimum wordt beperkt. Deze processen

van de huidige specificaties of uw gewenste

nemen veel minder tijd in beslag; wij kunnen een

specificatie, kunnen wij in de meeste gevallen

component met MSL3 binnen 18 uur drogen.

een hoogwaardig en betrouwbaar alternatief
aanbieden.

EpicorComponents.com

epicor. expect more.

