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SƠ LƯỢC VỀ CÁC SẢN PHẨM THƯƠNG HIỆU “DTDAUTO”
) Xuất xứ
Các sản phẩm được nghiên cứu chế tạo bởi Nhóm Công nghệ DTDAuto Viện Vật Lý, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
) Tiêu chuẩn
Các sản phẩm được chế tạo với tiêu chuẩn thiết bị dạy nghề Cộng hòa liên bang Đức, chuẩn mực về khoa học kỹ thuật và sư phạm
nghề. Sản phẩm của DTDAuto luôn đi tiên phong về công nghệ, chuyên nghiệp và đã thương mại hóa trong nước và ngoài nước.
) Nhân lực
Sản phẩm được nghiên cứu và chế tạo bởi các cán bộ nghiên cứu, giảng viên, kỹ sư ô tô và thí sinh Robocon của các trường đại
học danh tiếng tại Hà nội và được đào tạo tại CHLB Đức và Nhật Bản.
) Đặc điểm vượt trội về công nghệ trong thiết bị đào tạo nghề
Các sản phẩm thiết kế trên với công nghệ CBT (Computer Based Training) và Multi Media ứng dụng cho đào tạo nghề trên thế
giới phù hợp với chương trình khung và đào tạo Module ở Việt nam.
Dich vụ: Cung cấp thiết bị, chuyển giao công nghệ hoàn hảo và vận chuyển thiết bị miễn phí đến mọi nơi theo yêu cầu của khách
hàng trên cả nước. Bảo hành 12 tháng, bảo trì và cập nhật lâu dài.
) Đặc điểm vượt trội về công nghệ trong các sản phẩm thiết bị chẩn đoán lỗi ô tô
1. Thiết kế phù hợp và tương thích với thị trường xe ở Việt nam
2. Sử dụng với nhiều loại xe thế hệ mới nhất đến nay và những năm tiếp theo (ứng dụng công nghệ mới nhất của USA)
3. Chất lượng tốt, thiết bị làm việc ổn định và chính xác, thông tin lỗi rõ ràng, chi tiết, hiển thị trên màn hình lớn của máy vi tính,
4. Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt
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5. Đơn giản trong sử dụng đối với những người thợ sửa chữa thông thường
6. Sử dụng tiếng Việt chuẩn và giải nghĩa rõ những từ kỹ thuật trong chuyên môn
7. Giá bán thấp nhất
8. Bảo hành, bảo trì hỗ trợ kỹ thuật thuận tiện
9. Nâng cấp phần mềm và cơ sở dữ liệu đơn giản miễn phí
10. Bảo hành thiết bị dài hạn, độ bền của thiết bị chỉ phụ thuộc vào máy tính của bạn
11. Chia nhiều gói thiết bị nhỏ phù hợp và tiết kiệm với lựa chọn riêng của từng garage, vùng miền, thị trường xe
12. Sản phẩm đang phát triển, có uy tín trên thị trường và được nhiều khách hàng Việt nam lựa chọn
13. Hướng dẫn, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật theo yêu cầu.
14. Sản phẩm chuẩn mực và tin cậy được phát triển bởi đội ngũ cán bộ nghiên cứu Công nghệ của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
15. Một trong “TOP” 7 sản phẩm công nghệ lọt vào chung khảo cuộc thi Nhân tài đất Việt 2007
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