Editorial

A SErVIçO DE nOSSOS CLIEnTES
O design a serviço de nossos clientes
nesta edição da Decomagazine, você terá a possibilidade de descobrir as novidades apresentadas pela
Tornos na EMO (veja artigo na página 7) e como
verá, a empresa vive uma verdadeira revolução do
design. Ela é imediatamente visível nas novas máquinas EvoDeco 20 / 32 (artigo na página 10), Almac
BA1008 e VA 1008 (artigo na página 14). Pudemos
inclusive encontrar o designer de todas estas novas
máquinas e você vai poder ler em sua entrevista na
página 28 que seu enfoque é totalmente orientado
para os clientes.

máquina durante vários meses. Vale a pena compartilhar a opinião deles sobre a máquina (veja artigo na
página 31). Após suas apresentações nas jornadas
relojoeiras e após os primeiros pedidos, as máquinas
Swissnano começam hoje a chegar aos clientes e as
entregas serão feitas nos próximos meses.
Várias propostas estão em andamento para outros
domínios de aplicações e os visitantes da EMO poderão ter uma ideia mais precisa no estande (Estande
B04, ala 17). Todas as máquinas estão desde já equipadas com o novo sistema de programação ISIS e
com o TMI, que conquistou os primeiros usuários.

O PC integrado a serviço de nossos clientes
Outra novidade importante apresentada pela Tornos
nesta EMO : o sistema ISIS (Iso Swiss Integrated
Solution). Este novo software de programação e de
comunicação para as máquinas dotadas de um PC
integrado oferece muito mais que um simples editor ISO : é um verdadeiro software de gestão e de
comunicação (ver artigo na página 21). Os primeiros
clientes usuários foram conquistados.

A Decomag a serviço de nossos clientes
Você terá igualmente a oportunidade de ler vários
artigos de apresentações de parceiros que aproveitam desse periódico para valorizar suas soluções. Há
66 números, nosso objetivo é informá-lo continuamente e compartilhar com você o sucesso de nossos
clientes e o seu sucesso.
não hesite em compartilhá-lo conosco.

A SwissNano a serviço de nossos clientes
Depois de ter apresentado a Swissnano em nossa edição anterior, quisemos conhecê-la melhor e encontramos os responsáveis da empresa que testou esta

Toda a equipe Cyberis ao
redor do primeiro SwissNano.
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Didier Muriset, CEO da Cyberis SA (à esquerda) e
Carlos Almeida, gerente de vendas na Suíça.
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