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Pilz, CMSE® - Sertifikalı Makine Güvenlik
Uzmanları için dünya çapında makine güvenliği ile
ilgili olarak Güçlü bir topluluk oluşturuyor

Ostfildern, 31.05.2016 -

  

2013'ten itibaren otomasyon şirketi Pilz, CMSE® - Sertifikalı Makine

Güvenlik Uzmanı sertifikasyonu sağlamak üzere TÜV Nord ile

birlikte çalışıyor. 40'tan fazla ülkede 1.800'ü aşkın uzman ilgili sınavı

geçti. Artık bu kişilerin hepsi özel ve pratik içerikler sunan

www.cmse.com ağını kullanarak bağlantılar kurabiliyor.

 

CMSE® Topluluğu, makine emniyeti uzmanlarının yer aldığı küresel

bir topluluktur. www.cmse.com adresindeki özel bir alanda üyeler

Pilz uzmanları tarafından yazılan ve düzenlenen ilgili, uzman ve

yenilikçi makalelerle birlikte en yeni haberlere erişiyor.

Tanıtım belgeleriyle özel indirmeler, uluslararası yasal

düzenlemelerle ilgili bilgiler, standartların durumu ve teknik belgeler

ile eksiksiz bilgiler sunuluyor. Konu merkezli forumlarda üyeler

görüşlerini paylaşabiliyor, soru sorabiliyor ve deneyimlerini

paylaşabiliyor.

"Makine güvenliği küresel bir sorundur ve en iyi şekilde, birlikte

çözülebilir. CMSE® Topluluğu ile Pilz makine güvenlik uygulayıcıları

arasında uluslararası bilgi alış verişi için ilk platformu oluşturuyor.

Dünya çapındaki iş yeri güvenliği savunucularının bağlantı

kurabilecekleri bir yer", diye açıklıyor Pilz Uluslararası Hizmetler

Grubu Teknik Yöneticisi Jaime Alonso.
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Her CMSE® otomatik olarak topluluğa ücretsiz erişim sağlıyor.

CMSE® sertifikası olmayanlar için sertifika edinme süreci ile ilgili

bilgiler www.cmse.com adresine yer almaktadır.

  

Baþlýk:

You can find texts and images at <a

href="http://www.pilz.com">www.pilz.com</a> also for downloading.

To go directly to the relevant internet pages in the press centre,

enter the following <strong>Web code</strong> in the search of the

home page.: 88657
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Sosyal aðlarda Pilz

Sosyal medya kannalarýmýzda sizlere þirketimiz ve Pilz çalýþanlarý

hakkýnda bilgiler veriyor ve otomasyon teknolojisindeki güncel

geliþmeleri rapor ediyoruz.

https://www.facebook.com/pilzturkiye/

https://twitter.com/pilzturkiye

https://www.youtube.com/user/PilzTR

https://www.linkedin.com/company/pilz-t%C3%BCrkiye/

Gazeteciler için irtibat

Basın İletişim
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