«سود بدون تالش بیهوده است .ما حاصل کار خود را با کارسخت و بی وقفه برداشت می کنیم»
جمله فوق شعار یکی از کمپانیهای به معنای واقعی کلمه " معظم " و " رو به رشد "است .در این بخش تالش می نماییم شما را
با این کمپانی بیشتر آشنا نماییم  .بی شک دستیابی به این خصوصیات و نیل به اهدافی واال در زمانی کوتاه در بازار رقابتی
موجود در دنیا بدون پیشینه ای درخشان و خط سیری روشن امکان پذیر نمی باشد لذا مطالعه و آگاهی از تجربیات گران بهای
بخشهایی که این مسیر را با موفقیت پیموده اند می تواند الگوی مناسبی برای کسانی باشد که با اهدافی مشترک ،تشنه پیشرفت
در کار خود هستند .



مقدمه :

کمپانی  VATECHدر سال  2991در کشور کره جنوبی کار خود را آغاز نمود .به رغم گسترش مداوم بازار تجهیزات پزشکی در داخل کره جنوبی با
نرخ رشد سالیانه  21/5درصدی ،آهنگ واردات تجهیزات به این کشور سبب شده است تا بیشتر تولید کنندگان داخلی درصدد فروش محصوالت خود
در بازارهای خارجی باشند .در چنین شرایطی  VATECH ،تنها کمپانی کره ای ارائه کننده سیستم های گران قیمت سی تی دندان است که  95درصد
از بازار داخلی سی تی های دندان را در اختیار دارد .در این راستا این کمپانی دارای  8شعبه اداری و  21مرکز خدمات پس از فروش در سرتاسر
کشور کره جنوبی است .این کمپانی هم اکنون با دارا بودن  21زیر مجموعه مستقیم و بیش از  88نمایندگی فعال در اروپا ،آسیا و آمریکای شمالی
دارای حدود  2588نفر کارمند در سراسر دنیا می باشد .تنها یک مورد از حضورهای موفق این کمپانی در اروپا (نمایشگاه  IDS2009درآلمان) منجر
به فروش بیش از  18میلیون دالر تنها طی  1روز حضور در این رویداد گردید.



تاریخچه :

کمپاااانی  VATECHدر ساااال  2991کاااار خاااود را باااا تولیاااد
دستگاههای  xrayصنعتی آغاز نمود .سپس پاس از چناد ساال
تحقیق و پژوهش اولین دستگاه دیجیتاال پانورامیاکدر کاره
جنوبی تحات ناام  Pax-300را باه باازار عر اه نماود .کمپاانی
 VATECHدر سال  1885آغازگر یک گفتمان جدیاد در باازار
تجهیزات تصویربرداری دیجیتال در جهان شد و اولین دساتگاه
( 3 in 1سه کاره) پانورامیک  ،سفالومتری و  CBCTخود را تحت
عنوان  Picasso-Trioبه بازار دنیا معرفی نمود .یک سال بعد نام
ایاان کمپاااانی در شاابکه فاااروش الکترونیکاای کاااره جناااوبی
) (KOSDAQثبت گردید.

یکای از زمینااه هااای منحصاار بااه فاارد کمپااانی ،موفقیاات در توسااعه و تولیااد
سنسورهای دیجیتال فلت پنل جهت رادیوگرافی است .این سنسورها در واقع
حیاتی ترین بخش در دستگاههای تصویربرداری دیجیتال به شمار می آید .از
این لحاظ سال  1881همراه با عر ه سنسورهای دیجیتال سایز  17x17اینچ
سرآغازی جهت گسترش دامنه فعالیتهای کمپانی به حوزه تجهیزات پزشکی
و دامپزشکی بود  .پس از این مرحله کمپانی تصمیم به ارتقاء چشامگیر ساط
فعالیتهاای تحقیاق و توساعه خاود در حاوزه تصاویربرداری دنادان باا انعقاااد
قراردادهای همکاری با مراکز دانشگاهی معتبر در کره جنوبی نمود.
دریافت جایزه ویژه صادراتی در کاره جناوبی باه دنباال دساتیابی باه
صادرات بیش از  58میلیون دالری در سال  1828و دریافات جاوایز
متعدد طراحای نظیار ) (MDEA, Japan GD, Red Dotنویاد بخاش
شکوفایی بیشتر در تولید محصوالت جدید در این سال اسات .عر اه
اولین دستگاه  CBCTباا قابلیات تنظایم آزاداناه  FOVدر مادل Pax-
 Reve3Dو نیز دهها قابلیت تکنیکی و نرم افزاری دیگر تاکنون سبب
شده است ،عالوه بر آنکه این کمپانی رتبه اول را در کشور خود کسب
نماید ،دارنده رتبه اول یا دوم در زمینه تجهیزات تصویربرداری دندان
در کشورهایی نظیر آلمان ،هناگ کناگ ،انگلساتان ،پاپان ،تاایوان و
سنگاپور نیز باشد.

 مجموعه :VATECH
کمپانی  VATECHدر حال حا ر مشتمل بر  8کمپانی زیر مجموعه است که هریک در حوزه ای خاص در راستای اهداف کالن
شرکت در حال فعالیت هستند .فلسفه توسعه این بخشها  ،پاسخ باه نیازهاای جدیاد باازار مای باشاد .باه عباارت دیگار در
 VATECHداشتن یک بازار امن و مطمئن بر پایه سوار شدن بر یافته ها و داشته های کمپانیهای دیگر امری است نامطلوب و
به جای آن نوآوری در عرصه های مختلف و عر ه محصوالتی بر پایه افکار و ایده هایی نو متناسب با نیازهای بازار راهکاری
است که در پیش گرفته شده است .زمینه های مختلف مورد تمرکز در حال حا ر شامل :تصویربرداری دندان ،تصویربرداری
پزشکی و دامپزشکی با ارائه سنسورهای دیجیتال فلت پنل می باشند اما نهایت اهداف این کمپانی منحصر به این موارد نیست
و آنها همواره در حال توسعه خود در ابعاد گوناگون به منظور تمرکز بر نیازهای بازار از طریق تهیه محصوالتی با کیفیت باال و
ارائه خدمات پس از ف روش مناسب برای بازارهای مختلف هستند.

 مصادیق شایستگی:
ثبت بیش از  58مورد حق امتیاز انحصاری اختراع) (Patentدر کره جنوبی و در سط جهانی بیانگر میزان نوآوری و توجه
به دستاوردهای جدید در عرصه تولید محصوالتی با کارایی بیشتر و کیفیت باالتر است  .من آنکه دارا بودن تاییدیه های
ماادیریت کیفیاات از کشااورهای مختلااف نظیاار (CMDCAS :کانااادا)(CE/MDD،اتحادیااه اروپااا)(FDA،ایاااالت متحااده
آمریکا)(JGMP،پاپن)(DOH،تایوان)و ( CCCچین) خود حاکی از سط کیفی تولیدات این کمپانی است.
من آنکه در اختیار داشتن تکنولوپی ساخت دیتکتورهای دیجیتال اشعه ایکس و پنراتورهای فرکانس باال دستگاههای
رادیولوپی دندان در کنار تکنولوپی طراحی و توسعه نرم افزارهای تخصصی دو بعدی و سه بعدی و روشاهای پاردازش
تصویر مربوطه همراه با قابلیت مجتمع سازی ماجولها و تکنولوپیهای مختلف در سیستمهای کااربردی از مصاادیق باارز
صالحیت و شایستگی آن به شمار می آید.

 درباره نمایندگی در ایران :
شرکت مهندسی آرین درمان پژوه نمایندگی انحصاری کمپانی  VATECHکره جنوبی در ایران است .این شرکت با سابقه ای روشن در
ارائه تجهیزات تصویربرداری تشخیصی پزشکی از کمپانیهای معتبر و صاحب نام در دنیا ،اولویت خود را در انتخاب محصوالت از
کمپانیهایی با پشتیبانی بهتر و انعطاف پذیری بیشتر با بازار هدف قرار داده است .زیرا در میان کمپانیهای صاحب نام و موفق دنیا تنها
معدودی دارای قابلیت انعطاف پذیری با نیازهای خاص مشتریان در کشورهای مختلف هستند .نصب و ارائه خدمات به بیش از 588
مرکز در کشور مؤ ید میزان تجربه شرکت در این عرصه می باشد .دارا بودن گواهینامه و مجوزهای معتبر نصب و خدمات پس از
فروش و کنترل کیفی تجهیزات ایکس ری از سازمانهای مربوطه در کنار به کار گیری پرسنل آموزش دیده از ویژگیهایی است که
ارائه خدمات به مراکز را به بهترین شکل امکان پذیر نموده است .لیکن با توجه به نقایص و کمبودهای موجود تا رسیدن به سط ایده
آل ،مدیریت و پرسنل شر کت همواره درصدد بهبود سط ارائه خدمات به جامعه پزشکان محترم و مراکز تشخیصی،درمانی کشور
می باشد.

محصوالت  VATECHدر بیش از 10،888مرکز در دنیا نصب شده است.

هر  2/5ساعت یک دستگاه  VATECHدر گوشه ای از دنیا نصب می شود

