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Fakta utama

Kantor Penjualan 3

Pusat Distribusi 2

Klien 5

Pelanggan >200

Ÿ Pemotongan gigi dan pengukuran
Ÿ Pemotongan dan pembentukan logam
Ÿ Pengujian dan pengukuran
Ÿ Pengerjaan kayu
Ÿ Solusi percetakan 3D untuk pembuatan 

produk yang disesuaikan

Keahlian utama

Kontak utama

Klien utama

Lini bisnis Mesin Potong Presisi memberikan dukungan terintegrasi melalui solusi dan aplikasi yang 
dipersiapkan dengan  baik untuk integrasi mesin dan automasi integrasi, didukung oleh tim aplikasi 
global yang berpengalaman

Lini Bisnis Mesin Potong Presisi 
menawarkan berbagai macam mesin 
untuk :

Ÿ Memberikan layanan teknis dan 
konsultasi kepada pelanggan utama

Ÿ Melakukan pelatihan kepada 
pelanggan di lokasi

Ÿ Mengunjungi pelanggan untuk diskusi 
teknis mendalam

Ÿ Pemasangan dan persiapan 
menjalankan mesin

Tugas strategis dan operasional

Lingkup layanan teknikal
Ÿ Layanan
Ÿ Penjualan suku cadang 
Ÿ Layanan purna jual (masa garansi)
Ÿ Kontak layanan

Benoit Fissot
Managing Director, Technology
Phone +62 877 7505 0808
benoit.fissot@dksh.com

Fact sheet: version XI/2017

Unit Bisnis 



CRM platform

PT. DKSH Indonesia. AIA Central 39th floor. Jalan Jenderal Sudirman Kavling 48A, Jakarta Selatan 12930
Phone +62 21 2988 8557, Fax +62 21 2988 7870, communications.id@dksh.com, www.dksh.com/indonesia

Ÿ Sebagai klien, anda mendapatkan 
keuntungan organisasi serta jaringan 
pelanggan local kami yang luas

Ÿ Sebagai pelanggan, anda mendapatkan 
keuntungan dari perusahaan kami dan 
jaringan mitra bisnis yang luas

Ÿ Dengan menggunakan platform 
Customer Relationship Management 
(CRM) mutakhir, Salesforce, kami 
menggabungkan pengetahuan industri 
dan produk yang luas dengan 
pendekatan penjualan yang terstruktur 
dan sistematis.

Tentang DKSH
Ÿ Secara publik terdaftar di SIX Swiss 

Exchange sejak Maret 2012, DKSH 
adalah perusahaan global yang 
berkantor pusat di Zurich, Swiss 

Ÿ Dengan 780 lokasi bisnis di 36 negara - 
740 di antaranya di Asia - dan 30,320 
staf khusus, DKSH menghasilkan 
penjualan bersih CHF 10,5 miliar pada 
tahun 2016

Ÿ Dengan warisan Swiss yang kuat dan 
empat unit bisnis - Barang Konsumsi, 
Kesehatan, Bahan Kinerja dan Teknologi 
– DKSH memiliki tradisi panjang dalam 
berbisnis di dan dengan Asia serta 
berakar kuat di masyarakat dan bisnis di 
seluruh Asia Pasifik.

Unit Bisnis Teknologi DKSH
Ÿ Layanan Ekspansi Pasar terdepan untuk 

berbagai barang investasi dan instrumen 
analitis

Ÿ Bagi pelanggan kami, kami menawarkan 
solusi total di bidang peralatan 
pertanian, peralatan horeka, bahan dan 
perlengkapan industri, peralatan 
infrastruktur, mesin presisi, instrumentasi 
ilmiah, semikonduktor, fotovoltaik dan 
elektronik, berbagai aplikasi industri 
khusus serta mesin tekstil

Ÿ Dengan 80 lokasi bisnis di 18 negara dan 
sekitar 1.360 spesialis, termasuk 500 
teknisi, Unit Bisnis Teknologi 
menghasilkan penjualan bersih CHF 
385,4 juta pada tahun 2016

Lini Bisnis Mesin Potong Presisi
Ÿ Hadir di 11 negara: China, Indonesia, 

Jepang, Korea, Malaysia, Myanmar, 
Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, 
Vietnam

Ÿ 135 spesialis (67 penjualan dan 68 servis)
Ÿ Aplikasi utama: pemotongan dan 

pembentukan logam; manufaktur aditif; 
pengujian dan pengukuran; 
pemotongan gigi dan pengukuran; 
pemanfaatan kawat; pengerjaan kayu

Ÿ Kami menyediakan solusi permesinan 
yang telah terbukti dari produsen 
terkenal di dunia untuk industri seperti 
kedirgantaraan, otomotif, kedokteran 
gigi, pendidikan, perhiasan, cetakan dan 
die, medis, konstruksi, minyak dan gas, 
perkeretaapian dan pembuatan kapal
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