אישור מפיץ מורשה

כספק הרכיבים האלקטרוניים המועדף ביותר בעולם (Digi-Key) Digi-Key Corporation ,מקדישה עצמה לספק ללקוחות רכיבים מקוריים מהאיכות
הטובה ביותר והמגובים באחריות היצרן.
אנו מאשרים כי  Digi-Keyהיא חברה בארגונים China Electronics ) CEDA ,(Electronic Component Industry Association) ECIA
 (Distributor Allianceו (Electronic Component Supply Network) ECSN -ועומדת בכל מחויביותיה כלפיהם .אנו מאושרים לתקנים ISO
 9001-2008ו.ANSI/ESD S20.20 -
אנו מאשרים כי  Digi-Keyהיא מפיץ מורשה של ספקים-יצרנים וכי כל המוצרים שלנו עומדים בקריטריונים הבאים:
• הם מתקבלים ישירות מהספק-יצרן או מהערוצים המורשים של הספק-יצרן
• הם מטופלים ומאוחסנים בהתאם לדרישות היצרן ולתקני האיכות בתעשייה שנקבעו על ידי  ECIAבצפון אמריקה ECSN ,בממלכה המאוחדת ו-
 CEDAבסין.

 ECIAתומך בדרישות ובאינטרסים הרבים של שרשרת ההספקה הגלובלית .ועדות בתוך  ECIAמפתחות ומתחזקות הנחיות ותקנים
גלובליים עבור התעשייה המבטיחים הספקה של מוצרים איכותיים ללקוחות בינלאומיים .ה ECIA -גם מקדם את התעשייה
בכללותה ,חוקר תהליכים חדשים ,מציע שירותי תמיכה ושתדלנות עבור החברים ועוזר לתעשייה
להתקדם בהצלחה.www.eciaonline.org.

 CEDAנוסד על ידי מפיצים בינלאומיים מובילים של רכיבים אלקטרוניים והוקמה בשיתוף עם הממשלה הסינית בכדי לשרת
כמקשר בין המגזר הממשלתי לבין שרשרת ההספקה של הרכיבים האלקטרוניים .התפקיד החשוב ביותר של שותפות זו הוא קידום
שיתוף הפעולה ההדוק בין ספקי הרכיבים לבין המפיצים שלהם CEDA .מאפשר לחבריו לשתף פעולה בכדי לפתח דרכים חדשניות
לגישה למשאבים עשירים תוך עמידה במדיניות ,ברגולציה ובתקנים של הממשלה .הלוגו של  CEDAמבטיח כי הרכיבים שלך הם
מקוריים.www.cedachina.org .

 ECSNמעודד שיתוף פעולה נרחב יותר בין ספקי הרכיבים האלקטרוניים באמצעות קשרים בין מובילי התעשייה לבין הארגונים
שלהם ,מסייע לתקשורת רחבה יותר בין הארגונים ובכך לשפר את הנראות הכללית של השוק ואת זיהוי ההזדמנויות ,תוך מינוף
הפרקטיקות הטובות ביותר לצורך הקטנת עלויות.www.ecsn-uk.org .
 Digi-Keyהיא חברה פעילה בכל אחד מארגונים אלו ,ופועלת להקטנת הסיכון למוצרים מזויפים בשרשרת ההספקה ובכדי להבטיח שהלקוחות יקבלו
מוצרים מקוריים .אם יש לך שאלה כלשהי ,אנא פנה אלי ישירות או בקר באתר .www.digikey.com
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