Bystronic: Best choice.

Service + support Kompetens på plats

Lokal expertis
Bystronic har representanter på plats över hela världen och talar ditt språk.
Vi förstår ert företags behov och tar fram de lösningar som passar er.

Kundnytta
■

■

■

■

30 års erfarenhet. Bystronic står för gediget tekniskt kunnande när det gäller utveckling av högteknologiska
system och tjänster för ekonomisk plåtbearbetning och automation
Specialister på alla områden. Bystronic stödjer er med programvara, utformning av anläggningar och system,
applikationsträning och tekniskt underhåll
Snabbt på plats. Med våra servicetekniker är vi alltid redo att ta hand om era system på ett professionellt sätt
överallt i världen, under hela livslängden
Bystronic erbjuder teknik och service från en och samma leverantör. Eftersom våra produkter bygger på
omfattande forskning och utveckling levererar vi dem med ett heltäckande servicepaket
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Behov och lösningar
Bystronic erbjuder ett omfattande utbud av tjänster.
Med oss som teknik- och servicepartner kan du koncentrera dig på det som räknas: ert företag.

Rådgivning och kundtjänst
Satsa på en produktionslösning som uppfyller dina krav både
idag och imorgon. Våra experter ger gärna råd om våra mång
sidiga erbjudanden från Bystronic.

Utbildning och träning
Få ut det bästa ur era anläggningar. Vi utbildar era operatörer
i professionell användning av våra systemlösningar.

Service och underhåll
På ert företag arbetar ni med precisionsmaskiner och vill kunna
producera friktionsfritt trots höga krav och stor press. Med vårt
service- och underhållserbjudande ger vi er snabbt och till
förlitligt stöd.

Digitala tjänster
Med våra digitala tjänster hålls era nätverk välfungerande och
uppdaterade med toppmodern teknik. Övervaka och analysera
era processer. Våra lösningar hjälper er att göra produktionen
mer transparent och effektiv.

Finansiering
Hitta nya möjligheter med lämplig finansiering. Vi erbjuder
flexibla lösningar som stödjer företagets behov.

Bystronic Webshop
Beställ reservdelar, förbrukningsmaterial och verktyg enkelt och
bekvämt från vår Webshop.
Dygnet runt.
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Service + support Rådgivning och kundtjänst

Den optimala lösningen för alla slags
krav
Satsa på en produktionslösning som uppfyller dina krav både idag och imorgon.
Våra experter ger gärna råd om våra mångsidiga erbjudanden från Bystronic.

Kundnytta
■

■

■

Våra experter gör en genomförbarhetsanalys och hjälper dig att hitta rätt system och verktyg till företagets
egna applikationer
Snabb och enkel övergång till ny teknik. Vårt stora sortiment av uppdaterade laserskärningssystem erbjuder
alltid gynnsamma villkor
Öka kapaciteten och skapa nya applikationsmöjligheter. Med utbyggnad av den befintliga maskinparken och
uppdateringar av programvaran kan vi anpassa er produktion till nya krav även retroaktivt
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Service + support Utbildning

Tekniskt kunnande för ert företag
Få ut det bästa ur era anläggningar. Vi utbildar era operatörer i professionell
användning av våra systemlösningar.

Kundnytta
■

■
■

Snabb väg till önskad kvalitet. Certifierade utbildningar garanterar en säker och effektiv användning av era
anläggningar och system
Vi erbjuder ett omfattande utbildningsprogram som bygger på en kombination av teori och praktik
Utbildningen hålls i våra moderna utbildningscenter och med toppmodern utrustning.
På begäran kan vi även genomföra utbildningen på plats hos er
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Service + support Underhåll

För en produktion utan gnissel
På ert företag arbetar ni med precisionsmaskiner och vill kunna producera
friktionsfritt trots höga krav och stor press. Med vårt service- och underhålls
erbjudande ger vi er snabbt och tillförlitligt stöd.
Kundnytta
■

■

■

■

Våra serviceavtal för program- och maskinvara lägger grunden för en maskinpark med bestående värde,
obehindrad funktion och en löpande produktion utan gnissel
Vid ett eventuellt maskinfel står alltid vårt supportteam redo att ge dig snabbt och effektivt stöd via telefon
och effektiva fjärrunderhållsverktyg, Remote Support Tools
Tack vare vårt världsomspännande nätverk finns våra servicetekniker vid behov snabbt på plats för att
åtgärda felet
Underhåll och översyn enligt ett planerat schema garanterar att företagets system är i bästa möjliga tekniska
skick och bidrar på så vis till hög tillgänglighet
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Uppdateringar och uppgraderingar
Skaffa ett försprång och förbättra era system kontinuerligt.
Med våra kompletteringsalternativ för maskin- och programvara
går det lätt att lägga till nya funktioner för att på så vis utöka
applikationsområdet.

Kundnytta
■

■

Att eftermontera enstaka detaljer innebär lönsamma lösningar
för fortlöpande modernisering av produktionen
Vi stödjer er med ett brett utbud av uppdateringar och
uppgraderingar av företagets program- och maskinvara

Reservdelar och förbrukningsmaterial
Säkerställ den höga kapaciteten hos era maskiner. Lita
på våra kvalitetskrav även när det gäller reservdelar och
förbrukningsmaterial.

Kundnytta
■

■

■

Bystronics originalreservdelar garanterar värdebeständigheten
hos era system och ökar deras livslängd
Bystronics förbrukningsmaterial har noga valts ut och provats
av våra experter. De är optimalt anpassade till företagets
system och bidrar till ett utmärkt produktionsresultat
Tack vare decentraliserad logistik kan vi erbjuda hög
tillgänglighet och snabb leverans
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Service + support Digital service

Digitala nätverk
Med våra digitala tjänster hålls era nätverk välfungerande och uppdaterade med
toppmodern teknik. Övervaka och analysera era processer. Våra lösningar hjälper
er att göra produktionen mer transparent och effektiv.

Digitala tjänster
Bystronic levererar sina modernaste maskinplattformar redo
för Industry 4.0. Via anslutningspaketet Connectivity Kit kan
maskindata sammanställas och analyseras. Därmed är vår
globala support aldrig längre bort än en knapptryckning och
ni får snabbt och kompetent stöd vid ett maskinfel. Vi gör det
dessutom möjligt för er att integrera system och programvara
med vårt OPC-UA-gränssnitt.

Connectivity Kit
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Service + support Digital service

ByCockpit
Digital realtidsinformation för plåtbearbetning. I ByCockpit får
ni direkt information om utvalda nyckeltal för maskinprestanda,
produktivitet och lagerhållning.

Kundnytta
■

■

■

■

Total transparens för högre produktivitet och optimerings
potential. Övervakning i realtid som ger er tillgång till nyckeltal
för alla integrerade Bystronic skär- och bockningsmaskiner
(med OPC-UA-gränssnitt)
Unik Widget-layout med samlad översikt över tillverkningen
och detaljinformation om maskinprestanda, maskinutnytt
jande, drift- och väntetider samt materialbestånd i lager
En konfiguration för varje användare. Stort urval av widgetar
gör det enkelt att välja vilka nyckeltal och datakombinationer
som ska visas i ByCockpit med Drag & Drop-metoden
Nyckeltalsövervakning överallt, hela tiden. ByCockpit kan
användas som webbapplikation i nästintill alla typer av mobila
enheter

8 / 14
9.1.2023

Bystronic: Best choice.

Service + support Finansiering

Flexibel finansiering
Hitta nya möjligheter med lämplig finansiering.
Vi erbjuder flexibla lösningar som stödjer företagets behov.

Kundnytta
■
■

■

■

Vi förstår ert företag och utvecklar den lämpliga lösningen för det, snabbt och transparent
Finansieringen anpassar vi efter företagets behov. Överbrygga startfasen med flexibla betalningsplaner,
inkludera finansiering eller ta hänsyn till säsongsbetonade variationer
Intäkterna från inbytet av era begagnade maskiner kan användas som deposition för att minska
leasingavgifterna
Vi erbjuder alltsammans från en och samma leverantör: toppmodern teknik, intelligenta finansierings
lösningar, kompetent installation och professionellt underhåll
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Service + support Bystronic Webshop

Handla bekvämt via internet
Beställ reservdelar, förbrukningsmaterial och verktyg enkelt och bekvämt från vår
Webshop. Dygnet runt.

Kundnytta
■
■

■

Du når vår Webshop dygnet om. Här hittar du alla tillgängliga artiklar för ert företags system online
Med inköpshistoriken och funktionen «My best choice» kan du snabbt och enkelt spara olika inköpslistor eller
ta fram tidigare beställda artiklar
Utnyttja kampanjer på internet och håll dig informerad om våra produktnyheter
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Bystronic Care servicepaket:
Anpassade efter era behov
Alla kunder har unika anläggningar med olika underhållsbehov. Dessa kan vi tillgodose med våra
nya servicerbjudanden inom Bystronic Care. Vi erbjuder ett urval av tjänster som kan väljas fritt och
flexibelt efter era behov. Er kontaktperson hos Bystronic hjälper gärna till att hitta rätt lösning för
er.
Servicepaketen från Bystronic ger en mängd fördelar: En välunderhållen maskin innebär
ökad produktivitet, längre livslängd och ett högre andrahandsvärde. Det innebär
dessutom minskad risk för produktionsavbrott och snabbare felsökning utförd av
erfarna och utbildade servicetekniker från Bystronic.
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Services + Support Bystronic Care

Bystronics främsta mål är att du ska vara nöjd
På ert företag arbetar ni med precisionsmaskiner och vill att allt
ska flyta på, trots höga krav och stor press. Med oss som servicepartner kan ni fokusera på er verksamhet: att förse era kunder
med produkter av hög kvalitet på utsatt tid. Vi ser till att era
maskiner är effektiva och mår bra. Men vi månar också om era
medarbetare. Deras säkerhet och förutsättningar för att prestera
på topp har högsta prioritet för oss.

Servicepaket

Care at Costs

Basic Care

Bystronic Care står för 30 års erfarenhet och kvalitet inom teknik
och service. Våra serviceexperter känner till era behov och krav
och gör allt för att överträffa era förväntningar.
Välj det servicepaket som passar er bäst.

Standard Care

Recommended Care

1 besök

2 besök (2 skift)

3 besök (3 skift)

Fast avgift
per år

Fast avgift
per år

Fast avgift
per år

Grundläggande maskingaranti
1 år
Telefonsupport
Fjärrsupport
Självhjälp
360°-rådgivare
Underhållsarbete
Rabatt på underhållsbesök
Förlängd maskingaranti
Fiber Warranty Premium
Leasing av laser
Rabatt på underhållsdelar
Prismodell

Fast avgift
per år
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Services + Support Bystronic Care

Med rätt Bystronic Care-paket säkerställer du din maskins effektivitet
och minskar risken för avbrott.
Fördelarna med Bystronic Care-lösningarna är tydliga:

De olika paketen är användningsbaserade och
anpassade efter era behov.

En tydlig översikt
över förväntade
kostnader –
inga dyra
överraskningar.

Proaktiv råd
givning för ännu
bättre säkerhet.

Längre livslängd
för maskinen
och ett högre
andrahandsvärde.

Produktivare
maskin för
effektivare
produktion.

Färre avbrott ger högre tillgänglighet och ökad
drifttid.

Paketen har tagits fram tillsammans med
våra tekniker och efter återkoppling från
våra kunder och är baserade på många
års erfarenhet och utvärderade data.
(«Best Demonstrated Practice»).
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OEM-fördelar
Maskinerna blir effektivare och driftkostnaderna för maskinen allt lägre jämfört med
produktionskapaciteten. Därför är det ännu viktigare med experter och originaldelar för
att säkerställa optimal drift för anläggningen, men även för att öka produktiviteten.

Originalservicetjänster och -delar från tillverkaren (OEM) innebär bara fördelar:
■

20–30 % färre avbrott jämfört med underhåll som hanteras av ett externt företag eller hemsnickrade lösningar.

■

10–15 % längre livslängd för förslitningsdetaljer.

■

Högre kvalitet för färdiga produkter med originalmaskinkomponenterna från Bystronic.

■

Utbildade tekniker med goda teknik- och kundkunskaper och utmärkt problemlösningsförmåga.

■

Lokala experter med kontinuerlig vidareutbildning och praktisk erfarenhet.

■

Fullt stöd från Bystronics globala, tekniska supportteam.

■

Tekniker med lång erfarenhet (i genomsnitt 12 år).

■

Alltid den senaste tekniken: Diagnos, reservdelssökning, programvaruuppdateringar med mera.

■

Kontinuerlig information om den senaste tekniken och uppgraderingar för er utrustning.

■

Kortsiktiga fördelar vid leverans eller underhåll utfört av externa företag brukar snabbt övergå i högre kostnader och
irritation. Det visar insamlade data och återkoppling från våra kunder.

Är du nyfiken på fördelarna med Bystronic Care?
Kontakta oss, vi hjälper er gärna att hitta det bästa Care-paketet för er.
Läs mer på bystronic.com eller hör av dig till din lokala Bystronic-servicetekniker.
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