Bystronic: Best choice.

Services + Support Lokale expertise

Lokale expertise
Bystronic is overal ter wereld vertegenwoordigd en spreekt uw taal.
Wij begrijpen uw behoeften en ontwikkelen de passende oplossingen voor u.

Voordelen voor de klant
■

■

■

■

30 jaar ervaring. Bystronic staat voor knowhow in de ontwikkeling van hightech-systemen en services
voor de efficiënte plaatbewerking en automatisering
Specialisten op elk gebied. Bystronic ondersteunt u met software, installatie- en systeemconfiguraties,
applicatietraining en technisch onderhoud
Snel ter plaatse. Onze servicetechnici zijn overal ter wereld operationeel om uw systemen gedurende de
gehele levensduur professioneel te ondersteunen
Bystronic biedt technologie en service uit één hand. Door de hoge ontwikkelingsgraad van onze producten
begeleiden wij u met een breed opgezet servicepakket
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Services + Support Behoeften en oplossingen

Behoeften en oplossingen
Bystronic biedt u een uitgebreid aanbod aan diensten.
Met ons als technologie- en servicepartner kunt u zich geheel richten op het belangrijkste:
uw business.

Advisering en klantenservice
Neem de juiste beslissing voor een productieoplossing die nu en
in de toekomst aan uw eisen voldoet. Onze specialisten zullen u
graag adviseren over het veelzijdige aanbod van Bystronic.

Scholing en training
Benut het volledige potentieel van uw installaties. Wij scholen uw operators in de professionele omgang met onze
systeemoplossingen.

Service en onderhoud
U werkt met precisiemachines en wilt dat uw machines ook
onder de zwaarste omstandigheden probleemloos produceren.
Met ons service- en onderhoudsaanbod ondersteunen wij u snel
en betrouwbaar.

Digitale services
Onze digitale services laten uw machines met elkaar communiceren en garanderen u de nieuwste stand van de techniek. Bewaak
en analyseer uw processen. Dankzij onze oplossingen kunt u uw
productie transparanter en efficiënter maken.

Financiering
Met de passende financiering maakt u de weg vrij voor nieuwe
mogelijkheden. Wij bieden u flexibele oplossingen die aan uw
behoeften tegemoetkomen.

Bystronic Webshop
Bestel uw onderdelen, verbruiksmaterialen en gereedschappen
eenvoudig en gemakkelijk in onze webshop.
24 uur per dag.

2 / 14
9.1.2023

Bystronic: Best choice.

Services + Support Advisering en klantenservice

Voor elk vereiste hebben wij
de ideale oplossing
Neem de juiste beslissing voor een productieoplossing die nu en in de toekomst
aan uw eisen voldoet. Onze specialisten zullen u graag adviseren over het veelzijdige aanbod van Bystronic.
Voordelen voor de klant
■

■

■

Onze specialisten voeren haalbaarheidsanalyses uit en helpen u om de juiste systemen en gereedschappen
voor uw individuele applicaties te vinden
Snel en eenvoudig overstappen op nieuwe technologieën. Door ons brede assortiment aan geheel gereviseerde lasersnijsystemen kunt u steeds van gunstige condities profiteren
Extra mogelijkheden en toepassingen ontsluiten. Door uitbreiding van uw bestaande machinepark en met
software-updates passen wij uw productie ook achteraf aan nieuwe uitdagingen aan
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Services + Support Scholing en training

Knowhow voor uw onderneming
Benut het volledige potentieel van uw installaties. Wij scholen uw operators in
de professionele omgang met onze systeemoplossingen.

Voordelen voor de klant
■

■
■

Snel de gewenste kwaliteit realiseren. Gecertificeerde scholingen garanderen het veilige en efficiënte gebruik
van uw installaties en systemen
Wij bieden u een breed scholingsaanbod dat gebaseerd is op een combinatie van theorie en praktijk
De scholingen vinden plaats in onze moderne trainingscenters met de allernieuwste apparatuur. Op verzoek
bieden wij ook scholingen bij u op locatie aan
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Services + Support Reparatie en onderhoud

Voor een probleemloze productie
U werkt met precisiemachines en wilt dat uw machines ook onder de zwaarste
omstandigheden probleemloos produceren. Met ons service- en onderhoudsaanbod ondersteunen wij u snel en betrouwbaar.
Voordelen voor de klant
■

■

■

■

Onze servicecontracten voor software en hardware vormen de basis voor het waardebehoud en de
onbelemmerde prestaties van uw machines en staan garant voor een vlotte productie
In het geval van een machinestoring staat ons supportteam u via de helpline telefonisch en met
geavanceerde remote supporttools terzijde en kan het u snel en efficiënt ondersteunen
Dankzij ons wereldwijde netwerk zijn onze servicetechnici indien nodig snel ter plaatse om de storing te
verhelpen
Gepland onderhoud en revisies zorgen ervoor dat uw systemen in de allerbeste technische staat verkeren
en dragen zo bij aan een hogere beschikbaarheid
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Services + Support Reparatie en onderhoud

Updates en upgrades
Creëer een voordeel en verbeter duurzaam uw systemen. Met
onze uitbreidingsopties voor hardware en software kunt u eenvoudig nieuwe functies toevoegen en breidt u zo uw toepassingsmogelijkheden uit.

Voordelen voor de klant
■

■

De uitbreiding achteraf met losse componenten biedt
rendabele oplossingen waarmee u uw productie continu
moderniseert
Wij ondersteunen u met een breed aanbod aan updates en
upgrades voor uw software en hardware

Onderdelen en verbruiksmateriaal
Zorg dat uw machine hoge prestaties kunnen blijven leveren.
Vertrouw ook bij onderdelen en verbruiksmaterialen op onze
kwaliteitsnormen.

Voordelen voor de klant
■

■

■

Originele Bystronic-onderdelen garanderen dat uw systemen
hun waarde behouden en verhogen de levensduur ervan
Bystronic-verbruiksmaterialen zijn door onze experts zorgvuldig geselecteerd en getest. Zij passen optimaal op uw systeem
en bevorderen een uitstekend productieresultaat
Door decentrale logistiek kunnen wij u een hoge beschikbaarheid en snelle levering bieden
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Services + Support Digitale services

Digitaal en in netwerk
Onze digitale services laten uw machines met elkaar communiceren en garanderen u de nieuwste stand van de techniek. Bewaak en analyseer uw processen.
Dankzij onze oplossingen kunt u uw productie transparanter en efficiënter maken.

Digitale services
De zeer moderne machineplatforms die door Bystronic geleverd
worden, zijn gereed voor Industry 4.0. Via de Connectivity Kit
kunnen machinegegevens verzameld en geanalyseerd worden.
Zo bent u altijd maar één klik verwijderd van onze wereldwijde
support die u bij een machinestoring snel en adequaat ondersteunt. Via onze OPC-UA-interface hebt u boven de mogelijkheid
om systemen en software te integreren.

Connectivity Kit

Bystronic: Best choice.

Services + Support Digitale services

ByCockpit
Digitale realtime-gegevens voor de productie van plaatwerk.
ByCockpit informeert met geselecteerde kengetallen over machineprestaties, productie-efficiëntie en materiaalvoorraad.

Voordelen voor de klant
■

■

■

■

Volledige transparantie van productiviteit en optimalisatiemogelijkheden. Realtime-monitoring levert kengetallen over alle
geïntegreerde snij- en buigmachines van Bystronic (met OPC
UA-interface)
Totaaloverzicht van de productie en gedetailleerde weergaven
van de machineprestaties en -benutting, productieve tijden,
wachttijden en materiaalvoorraad door uniek Widget-systeem
Ideale configuratie voor elke gebruiker. Brede keuze aan
widgets maakt individuele selectie van kengetallen en combinatie van detailweergaven in ByCockpit mogelijk via het
principe van Drag & Drop
Altijd en overal monitoring van kengetallen. ByCockpit
op praktisch alle mobiele apparaten als webapplicatie
beschikbaar
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Services + Support Financiering

Flexibele financiering
Met de passende financiering maakt u de weg vrij voor nieuwe mogelijkheden.
Wij bieden u flexibele oplossingen die aan uw behoeften tegemoetkomen.

Voordelen voor de klant
■
■

■

■

Wij begrijpen uw business en ontwikkelen snel en transparant voor u de passende oplossing
De financiering stemmen wij op uw behoeften af. Overbrug de opstartperiode met flexibele betalingsregelingen, profiteer van subsidies of houd rekening met seizoensgebonden omzetfluctuaties
De opbrengst uit de inruil van uw gebruikte machine kan als aanbetaling worden gebruikt om de leasingbedragen te verlagen
Wij bieden alles in één hand: de nieuwste technologieën, intelligente financieringsoplossingen, competente
installatie en deskundig onderhoud
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Bystronic: Best choice.

Services + Support Bystronic Webshop

Gemakkelijk online inkopen
Bestel uw onderdelen, verbruiksmaterialen en gereedschappen eenvoudig en
gemakkelijk in onze webshop. 24 uur per dag.

Voordelen voor de klant
■
■

■

Onze webshop is 24 uur per dag bereikbaar. Hier vindt u online alle beschikbare artikelen voor uw systemen
Met de inkoophistorie en de functie «My best choice» kunt u individuele aankooplijsten vastleggen of kunt u
eerder bestelde artikelen snel en eenvoudig nabestellen
Profiteer van speciale online-acties en blijf steeds op de hoogte van onze nieuwe producten
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Services + Support Bystronic Care
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Bystronic Care-servicepakketten:
op uw behoeften afgestemd
Iedere klant met zijn individuele installaties heeft uiteenlopende onderhoudsbehoeften die wij
met het nieuwe Bystronic Care-serviceaanbod bestrijken. Wij bieden u een keuze aan diensten
die u flexibel en geheel naar uw eisen kunt selecteren. Uw contactpersoon bij Bystronic zal u
behulpzaam zijn om die oplossing te vinden die u precies ondersteunt waar u het nodig hebt.
Een servicepakket van Bystronic biedt u alleen maar voordelen: een perfect onderhouden machine betekent een verhoogde productiviteit, langere levensduur en een hogere
wederverkoopwaarde. Daaraan gekoppeld is een aanzienlijk geringer risico op productie-uitval en een zo snel mogelijke oplossing van storingen, want ervaren en geschoolde
servicetechnici van Bystronic bieden u de allerbeste OEM-service.

Bystronic: Best choice.
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Services + Support Bystronic Care

Het belangrijkste streven van Bystronic is uw tevredenheid
U werkt met precisiemachines en wilt dat deze onder de zwaarste omstandigheden probleemloos produceren. Met ons als
servicepartner kunt u zich geheel richten op het belangrijkste:
uw klanten op tijd en met hoogwaardige kwaliteit te bedienen.
Wij zorgen voor de efficiëntie en de conditie van uw machine,
maar ook voor het welzijn van uw productiemedewerkers, want
veiligheid en performance staan centraal.

Servicepakketten

Care at Costs

Basic Care

Bystronic Care staat voor 30 jaar ervaring en kwaliteit op het
gebied van technologie en service. Onze service-experts zijn
precies op de hoogte van uw behoeften en eisen en doen er alles
aan om uw verwachtingen te overtreffen.
U kunt uit de samengestelde servicepakketten het voor u passende selecteren.

Standard Care

Recommended Care

1 bezoek

2 bezoeken (2
ploegendiensten)

3 bezoeken (3
ploegendiensten)

Vast bedrag per jaar

Vast bedrag per jaar

Vast bedrag per jaar

Basismachinegarantie 1 jaar
Hotline Support
Remote Support
Self Help
360° Advisor
Onderhoudswerkzaamheden
Korting op onderhoudsbezoek
Verlenging van de
machinegarantie
Fiber Warranty Premium
Laseruitlening
Korting op
onderhoudsonderdelen
Prijsmodel

Vast bedrag per jaar
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Services + Support Bystronic Care
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Met het juiste Bystronic Care-pakket bent u langdurig verzekerd van de
hoge prestaties van uw machine en vermindert u aanzienlijk het risico op
storingsuitval.
De voordelen van een Bystronic Care-oplossing liggen voor de hand:

De afzonderlijke pakketten zijn gebruiksgebaseerd en dus afgestemd op uw behoeften.

Duidelijkheid wat
u kunt verwachten:
geen verrassingen
bij de kosten.

Vooruitziende
advisering voor
uitgebreide
zekerheid.

Lange levensduur
van de machine
met hogere wederverkoopwaarde.

Hogere productiviteit van de machine voor meer
efficiëntie bij de
productie.

Minder uitval, daardoor meer beschikbaarheid
en langere bedrijfstijd.

De contractpakketten zijn met behulp van onze
technici, maar ook aan de hand van meldingen
van de klant opgesteld en baseren op jarenlange ervaring en gevalideerd gegevensmateriaal («Best Demonstrated Practice»).
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Services + Support Bystronic Care
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OEM-voordelen
De machines worden steeds efficiënter en het bedrijf van de machines in vergelijking
met de productiecapaciteit steeds gunstiger. Des te meer hebt u specialisten en originele onderdelen nodig om het optimale bedrijf van uw installatie te garanderen, maar
ook om de productiecapaciteit te verhogen.

Originele services en originele onderdelen van de fabrikant (OEM) bieden u alleen maar voordelen:
■

20 tot 30 % minder uitval in vergelijking met het onderhoud door andere firma's of in eigen regie.

■

10 tot 15 % langere productietijden voor de slijtageonderdelen.

■

Hogere kwaliteit van de output met de originele Bystronic-machineonderdelen.

■

Uitstekend opgeleide technici met uitstekende technische kennis, die de klant kennen en over probleemoplossende vaardigheden beschikken.

■

Lokale expertise met continue simulatieondersteunde en training op locatie.

■

Volledige ondersteuning door de wereldwijde technische supportteams van Bystronic.

■

Jarenlange ervaring van onze technici (gemiddeld 12 jaar).

■

Steeds de nieuwste technologie in gebruik: diagnose, zoeken naar onderdelen, software-updates, etc.

■

Voortdurend informatie over nieuwste technologieën en upgrades voor uw installatie.

■

Voordelen op korte termijn bij leveringen of onderhoud door derden worden in de meeste gevallen door hogere kosten en
ergernis weer teniet gedaan. Dat is gebleken uit enquêtes en feedback van klanten.

Mogen wij u ook van de voordelen van Bystronic Care overtuigen?
Neemt u contact met ons op, wij adviseren u graag om het beste Care-pakket
voor u te vinden.
Meer informatie vindt u op bystronic.com en bij uw Bystronic-service-expert.

