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DfM | Design for Manufacturing
maakbaarheid ontwerp maximaliseren
Het maximaliseren van de maakbaarheid van het ontwerp staat gelijk 
aan het minimaliseren van herstelwerkzaamheden tijdens productie.

VOORBEREIDENDE FASE DFM FASE DESIGN FOR EXCELLENCE

tbp adviseert  

 DfM-richtlijnen

 richtlijnen voor data-uitwisseling

  algemene maakbaarheidsadviezen,  
inclusief voorkeurscomponenten

tbp brengt rapport 

  geconstateerde knelpunten voor  
de maakbaarheid van het ontwerp

  concrete aanbevelingen voor het  
maximaliseren van de maakbaarheid  
van het ontwerp

 berekend percentage production yield

briefing opdrachtgever

 idee in blokschema

 sleutelcomponenten

 vereiste leveringskwaliteit

 gewenste leverflexibiliteit

 te verwachten product life cycle

opdrachtgever levert

 alle product- en ontwerpeisen

  stuklijst van alle componenten

 CAD-data

DfM resultaten

  uw ontwerper is in staat het ontwerp 
te perfectioneren voor een efficiënte 
productie

  u krijgt al voorafgaand aan de  
productie de berekende percentages  
production yield, die wij als enige 
EMS-onderneming als resultaat- 
verplichting in onze offertes opnemen

 maximale production yield

  maximale leveringskwaliteit

 maximale leverflexibiliteit

 maximale productbetrouwbaarheid

 maximale value of ownership
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right first time: uitsluitend de juiste dingen doen, in één keer goed



DfT | Design for Testing
testdekking en testtoegankelijkheid ontwerp maximaliseren
Onze Extended Boundary Scan testoplossing is de meest effectieve en efficiënte mixed signal 
productietest (incl. programmeren, kalibreren en afdekken van functionele testvereisten).

VOORBEREIDENDE FASE DFT FASE DESIGN FOR EXCELLENCE

briefing opdrachtgever

 idee in blokschema

 sleutelcomponenten

 vereiste leveringskwaliteit

 gewenste leverflexibiliteit

 te verwachten product life cycle

1 opdrachtgever levert

 alle product- en ontwerpeisen

  stuklijst van alle componenten

  elektronisch schema

 CAD-data
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tbp adviseert  

 DfT-richtlijnen

 richtlijnen voor data-uitwisseling

   algemene adviezen voor testdekking 
en testtoegankelijkheid, inclusief 
voorkeurscomponenten
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tbp brengt rapport 

  geconstateerde knelpunten voor de  
testtoegankelijkheid van het ontwerp

  concrete aanbevelingen voor het maxi-
maliseren van de testtoegankelijkheid 
en testdekking van het ontwerp

  best mogelijke teststrategie, economisch 
verantwoord in relatie tot ontwerp- 
complexiteit en vereiste leveringskwaliteit

  berekende leveringskwaliteit (ppm-waarde)
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DfT resultaten

  iedere ontwerper is in staat het ontwerp 
te perfectioneren voor maximale test-
dekking en testtoegankelijkheid

  u krijgt al voorafgaand aan de productie 
de berekende leveringskwaliteit, die wij 
als enige EMS-onderneming als resultaat-
verplichting in onze offertes opnemen

  tbp realiseert voor u de best mogelijke 
oplossingen voor productietesten

 maximale production yield

  maximale leveringskwaliteit

 maximale leverflexibiliteit

 maximale productbetrouwbaarheid

 maximale value of ownership
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right first time: uitsluitend de juiste dingen doen, in één keer goed


