Dịch vụ vẽ kỹ thuật

AutoCAD

AutoCAD Mechanical

DỊCH VỤ VẼ KỸ THUẬT
Bạn đang tìm kiếm một nhà cung cấp dịch vụ phác thảo
kỹ thuật hiệu quả, có năng lực và đáng tin cậy, đáp ứng
và vượt xa kỳ vọng của doanh nghiệp bạn?

Hãy chọn TANNER Việt Nam là nhà cung cấp dịch vụ và đối tác
đáng tin cậy!
TANNER có đội ngũ kỹ sư có trình độ với 25 năm kinh nghiệm trong
ngành Tài liệu Kỹ thuật và công nghệ tiên tiến.
Do đó, TANNER sẽ cam kết cung cấp dịch vụ phác thảo kỹ thuật và
đảm bảo các bản vẽ kỹ thuật được bàn giao với những yếu tố sau:

Chất lượng
Chúng tôi đặt tầm quan trọng tuyệt đối trong việc cung cấp cho bạn các bản

AutoCAD Architecture

SolidWorks

Catia

Tekla

SketchUp

vẽ chất lượng cao, có định dạng và bố cục được hiệu chỉnh theo yêu cầu và
kỳ vọng của bạn và cung cấp các bản vẽ kỹ thuật đúng thời hạn.

An Ninh

Revit

Trong sở hữu trí tuệ, dịch vụ phác thảo kỹ thuật có tính chất nhạy cảm cao.
Việc bảo mật thông tin dự án của bạn sẽ được chúng tôi ưu tiên hàng đầu.

Linh hoạt

3DS Max

Bản phác thảo cuối cùng được phát triển từ hàng loạt các tài liệu tham
khảo như: phác thảo bằng tay, tài liệu Powerpoint, video, bản vẽ thiết kế,

MicroStation

sơ đồ thực điểm và tài liệu.

Liên lạc khách hàng

Illustrator

Chúng tôi duy trì liên lạc với bạn để cập nhật quy trình phác thảo và để đảm
bảo rằng chúng tôi đang chuẩn bị các sản phẩm chính xác theo yêu cầu của
bạn từ giai đoạn đầu tiên đến giai đoạn thành phẩm.

Sự hài lòng của khách hàng
Một dự án chỉ được coi là hoàn thiện khi bạn xác nhận rằng tất cả các khía
cạnh của các bản vẽ kỹ thuật đã đáp ứng các yêu cầu của bạn. Trách nhiệm
của chúng tôi là luôn cung cấp các bản vẽ chất lượng cao nhất và do đó
đảm bảo sự hài lòng tuyệt đối của bạn.

Photoshop

DỊCH VỤ VẼ KỸ THUẬT
Các dịch vụ của TANNER
• Chuyển đổi bản vẽ.
từ 2D sang 3D
từ Ảnh sang 3D
từ Ảnh sang 2D
• Tạo Bill of Material (BOM)
• Nâng cao chất lượng hình ảnh
• Thảo chi tiết bộ phận, đồ họa
• Tối ưu hóa đồ họa
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