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Rieter . Müşteri eğitimi

Changzhou'daki eğitim kursları
Çin, gelişerek günümüzde büyük bir tekstil 
pazarı haline gelmiştir. Changzhou'daki 
Rieter eğitim merkezi, Çin pazarı için özel 
olarak planlanmış ve özellikle yerel dilde 
sunulan eğitim programları ve kurslar 
düzenlemektedir.

Wintherthur'daki eğitim kursları
Rieter'in Winterthur'daki genel merkezinde kuru-
lu eğitim tesisi en büyük Rieter eğitim merkezidir. 
İsviçre'deki kurslar çeşitli dillerde düzenlendiği 
için burada sunulan eğitim ve kurslar, dünya 
genelinde Rieter müşterilerini hedef alır.

Wing'deki eğitim kursları
Hindistan tekstil sektörü hızla gelişen ve büyüyen ekonominin önemli 
bir dalıdır. Wing'de verilen kurslar, müşteri eğitimi alanında pazar 
ihtiyaçlarını optimum karşılamak için Hint pazarında çoğunlukla ter-
cih edilen makinalara yöneliktir. Rieter müşteri eğitim programı Hint 
pazarı için uyarlanmıştır ve yerel dilde sunulmaktadır.

İSVİÇRE

ÇİN

İNDİSTAN

INmill eğitimi
Rieter doğrudan müşterilerin fabrikalarında 
da eğitim sağlamaktadır. 

Harman hallaç hattından son iplik makinasına kadar tam donanımlı Rieter eğitim merkezleri, müşteri eğitim kursları için 
en uygun ortamı sağlar. Katılımcılar, kendi işyerlerinden katıldıkları eğitimlere kıyasla öğretilen konuya daha iyi odakla-
nabilir. İplik fabrikalarında üretim kesintiye uğramadan, Rieter’in eğitim merkezlerinde kurulu olan makinalarda pratik 
deneyim kazanırlar.

Eğitim merkezleri ağı
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Rieter . Müşteri eğitimi

Müşteri işletmesinde eğitim 
veren rieter eğitmenleri 

• Esneklik: Personel fabrikada kurulu makinalarda pra-
tik eğitim yapar ve gün içinde karşılaştıkları sorunlara 
dair bireysel destek ve tavsiye alır.

• Zaman ve maliyet verimliliği: Fabrika çalışanları, Rie-
ter eğitmeni kendi işyerlerine geldiği için Rieter eğitim 
merkezlerinden birine gitmek zorunda kalmaz.

• Gizlilik: INmill katılımcıları aynı şirketten olduğu için 
hassas konular ve özel uygulamalar özgürce paylaşılıp 
tartışılabilir.

Rieter, dünyanın dört bir yanındaki eğitim merkezlerinde sunduğu INclass Eğitimine ek olarak müşteri fabrikalarında da 
eğitim sunar. Bu INmill Eğitimleri müşterinin kendi ihtiyaçlarına, şirketine ve kurulu olan makinaların tipleri ve ayarları-
na odaklanır. Eğitmen özelleştirilmiş bir program hazırlamak için tüm gereksinimleri önceden netleştirir. INmill Eğitimi 
müşteriye birçok fayda sağlar:
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Rieter . Müşteri eğitimi

Rieter, sürdürülebilir üretimi sağlamak ve iplikhane performansını en üst seviyeye çıkarmak için eksiksiz bir eğitim su-
nar. Müşteriler modüler konsept sayesinde belirli bir makina tipine, belirli bir kitleye veya her ikisine birden odaklanarak 
eğitimlerini ihtiyaçlarına göre tasarlayabilir. Eğitim kursları bölgeye bağlı olarak İngilizce veya Çince olarak verilmekte-
dir.

Talep üzerine, Rieter, müşterilerin özel ihtiyaçlarına yanıt vermek için ihtiyaca uygun eğitimler de düzenlemektedir. 

Rieter eğitimi, elyaf hazırlıktan nihai iplik eğirmeye 
kadar tüm iplik eğirme sürecini kapsar. Bu eğitim, 
iplikhane personeline temel yetkinliklerini geliştirmek 
ve makinalardan maksimum performansı elde etmek için 
ihtiyaç duydukları becerileri sağlar. Rieter eğitmenleri; 
eski makina tiplerine yönelik eğitimlerden, yeni kuru-
lan özelliklerin eğitimlerine kadar her türlü eğitimde 
müşterilerin rekabet gücünü artırmak için uzmanlıklarını 
paylaşır. 

• Rieter makinalarının optimum kullanımını sağlama:  
Katılımcılar, makina bilgilerini en iyi şekilde kullanmak 
için bilgilerini derinleştirir. 

• Üretim kapasitesini maksimuma çıkarma:  
Rieter eğitmenleri, makinaları en yüksek verimde 
çalıştırabilmeleri için iplikhane personeline çeşitli 
ayarları ve özellikleri öğretir.

• Ekipmanın kullanım ömrünü uzatma:  
Makina kurulumu optimize edildiği için aşınma ve 
yıpranma azalır ve komponentler daha uzun süre 
çalışabilir.

İplikhanelerde maliyet kontrolünün sağlanması, rekabet 
gücünü korumak için temel öneme sahiptir. Olabilecek 
en düşük maliyetle çalışmak için iplikhanedeki her bir 
çalışanın maliyetlerden haberdar olmalı ve bu maliyet-
leri azaltmak için yollar aramalıdır. İplikhane ekonomisi 
eğitimi, maliyet azaltmanın sadece maliyet kontrolü 
ve masrafları kısmadan ibaret olmadığını, çok daha 
kapsamlı bir anlam ifade ettiğini gösterir.  Bu eğitim; 
maliyet faktörlerini belirlemeye, fark edilmeyen olası 
masrafları izlemeye, değiştirme ve dönüştürme maliye-
tine dahil olan çeşitli maliyetleri ayırt etmeye yardımcı 
olur ve maliyet sorunları için çözümler ve somut eylem-
ler sunar. 

• Maliyet azaltma:  
İplikhane çalışanları, maliyet azaltma ve iyileştirme 
fırsatları için muhtemel durumları ayırt etmeyi öğrenir.

• Daha iyi raporlama ve maliyet sahipliği:  
Personel, maliyetleri kontrol altında tutarak ve bunları 
belirli bir yapıya uygun şekilde düzenleyerek iplikha-
nenin gelişimine etkin bir şekilde katkıda bulunur.

• Farkındalık artışı ve proses optimizasyonu:  
Katılımcılar, iplikhanede gerçekleşen her işlemin 
etkisini keşfeder ve makina kullanımını iyileştirmenin 
yollarını analiz eder.  

İhtiyaca uygun eğitim programları

Makina eğitimi İplikhane ekonomisi

Modüler eğitim kursları
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