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FleetCare

Gerenciamento
de materiais

Simplificar. Entender. Cuidar.
Na NOV, entendemos que seus clientes buscam apenas o melhor e mais confiável equipamento do mercado. Vamos
ajudar você a ser o escolhido. Projetamos, planejamos e construímos seu equipamento, instalamos ele, testamos e
estamos aqui para ajudar a tomar conta dele. Juntos, podemos tornar sua frota a mais atrativa possível.

O Fleet Care tem o objetivo de garantir o seu sucesso.
Ter a peça certa no lugar certo e na hora certa é essencial para o seu sucesso. Através do programa Fleet Care, as exigências
de peças reservas são amparadas em todas as fases do seu negócio com a NOV. Estamos aqui para ajudar suas operações de
perfuração a funcionarem com eficiência ótima.
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valor

•
•
•
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•

Acesso a mais de 100.000 partes exclusivas globalmente
Assistência 24h por dia e 7 dias por semana para encontrar suas peças
Equipe bem informada que conhece seu equipamento OEM
Soluções de transporte rápidas e confiáveis
A
 ssistência de emergência especializada em situações de plataforma
para baixo

Cobertura global

Através do nosso inventário de mais de 100.000 peças exclusivas disponíveis a qualquer hora, servimos nossos clientes em mais de 100 locais
por todo o mundo. Com instalações localizadas estrategicamente e inventários personalizados, as peças estão onde você precisar e quando
precisar delas.
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Conhecimento e suporte de OEM
Sendo o Fabricante de equipamento original (OEM), fornecemos apenas as peças de OEM que você precisa projetadas especificamente para
garantir o desempenho ótimo e a condição do seu equipamento, economizando seu dinheiro e reduzindo o tempo a longo prazo.
Nossa equipe bem informada conhece seu equipamento de dentro para fora, da engenharia à fabricação, e garantiremos que você terá a peça
certa para satisfazer suas necessidades antes de tudo.

Serviço de emergência e suporte 24h por dia e 7 dias por semana
Nossas equipes estão disponíveis 24 horas por dia para pesquisar, encomendar e responder cotações e enviar a qualquer hora do dia ou da
noite.
Fornecemos resposta imediata para sua solicitação de peça de emergência e garantiremos a entrega mais rápida possível. Nosso trabalho é
ajudar a maximizar seu tempo de operação.

Logística de depósito global
A logística de depósito é um componente principal de nossos serviços de Peças reserva. Da entrada de produtos à localização do estoque, à
separação, embalagem e envio, garantimos que os produtos serão entregues a tempo. Com nossas instalações de depósito estrategicamente
localizadas pelo mundo,
usamos as ferramentas e tecnologias mais recentes para o gerenciamento eficiente dos materiais com um grande inventário de peças para satisfazer suas necessidades. A combinação de uma equipe capacitada e tecnologia permite que satisfaçamos demandas cíclicas e melhoremos
com eficiência.
Nossa rede de logística global garante soluções de envio rápidas e confiáveis, com alta qualidade de empacotamento e preservação para
evitar danos durante o transporte, garantindo que suas peças estejam prontas para uso assim que chegarem.
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