Bystronic: Best choice.

Послуги + підтримка Компетентне обслуговування на місці

Компетентне обслуговування на
місці
Компанія Bystronic має представництва у всіх регіонах світу.
Ми розмовляємо вашою мовою, розуміємо ваші потреби та розробляємо для
вас відповідні рішення.
Переваги для користувачів
■

■

■

■

30-річний досвід. У проектуванні своїх високоефективних систем промислової обробки листового
металу та засобів автоматизації компанія Bystronic використовує унікальні ноу-хау
Спеціалісти у будь-якій області. Компанія Bystronic підтримує вас програмним забезпеченням,
різними конфігураціями установок і систем, навчальними тренінгами і компетентним технічним
обслуговуванням
Оперативна підтримка на місці. Спеціалісти нашої сервісної служби доступні в усіх регіонах світу
і дбають про ваші установки та системи протягом усього терміну експлуатації
Компанія Bystronic пропонує не тільки сучасні технології, але й професійне обслуговування –
все з одних рук. Ми втілюємо багатий досвід і знання у своїй продукції та супроводжуємо її повним
спектром сервісних послуг
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Послуги + підтримка Завдання та рішення
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Завдання та рішення
Компанія Bystronic пропонує вам широкий спектр послуг.
Як надійний партнер в області технологій та технічного обслуговування ми фокусуємо свою
увагу на найважливішому: на вашому бізнесі.

Консультування та обслуговування клієнтів
Ми допомагаємо вам обирати для свого виробництва вірні
рішення, які відповідатимуть вашим потребам як сьогодні, так
і в майбутньому. Наші спеціалісти залюбки проконсультують
вас щодо широкого асортименту продукції та послуг компанії
Bystronic.

Навчання та тренінги
Реалізуйте потенціал своїх установок повною мірою. Ми
зможемо навчити ваших операторів професійно поводитися
з установками нашого виробництва.

Технічне обслуговування та поточний ремонт
Ви працюєте з високотехнологічним обладнанням та бажаєте,
щоб ваше виробництво було безперебійним та відповідало
максимально жорстким вимогам? Завдяки нашим пропозиціям в області технічного обслуговування та поточного
ремонту ви можете розраховувати на швидку та надійну
підтримку.

Цифрові сервіси
Скориставшись нашими цифровими сервісами, ви зможете
ефективно застосовувати на своєму виробництві новітні
мережні технології та підтримувати його на сучасному
рівні. Контролюйте та аналізуйте свої виробничі процеси.
Наші рішення допоможуть вам підвищити їх прозорість та
ефективність.

Фінансування
Оберіть зручні можливості фінансування та відкрийте для
себе нові горизонти. Ми пропонуємо гнучкі рішення, які
відповідають вашим потребам.

Bystronic Webshop
Відтепер ви можете просто та зручно замовляти запасні
частини, витратні матеріали та робочі інструменти у нашому
інтернет-магазині.
Цілодобово.
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Послуги + підтримка Консультування та обслуговування клієнтів

Оптимальне рішення для будь-яких
потреб
Ми допомагаємо вам обирати для свого виробництва вірні рішення, які відповідатимуть вашим потребам як сьогодні, так і в майбутньому. Наші спеціалісти залюбки проконсультують вас щодо широкого асортименту продукції
та послуг компанії Bystronic.
Переваги для користувачів
■

■

■

Наші спеціалісти оцінять технічні можливості реалізації вашого проекту та допоможуть вам вибрати
належні установки та робочі інструменти, які відповідатимуть вашим індивідуальним потребам
Швидкий та простий перехід на нові технології. Широкий вибір наших установок лазерного різання,
які пройшли капітальний ремонт, є гарантією того, що ви завжди зможете вибрати економічно вигідні
умови їхнього придбання
Отримайте додаткові переваги та вигоди. Завдяки розширенню вашого наявного парка машин та
оновленню програмного забезпечення ваше обладнання відповідатиме найсучаснішим вимогам та
стандартам
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Послуги + підтримка Навчання та тренінги

Ноу-хау для вашого підприємства
Реалізуйте потенціал своїх установок повною мірою. Ми зможемо
навчити ваших операторів професійно поводитися з установками нашого
виробництва.
Переваги для користувачів
■

■

■

Швидке досягнення потрібних показників якості. Сертифіковані навчальні курси гарантують вам
надійне та ефективне використання ваших установок та систем
Ми пропонуємо вам широкий вибір програм навчання, головним принципом яких є комбінація теорії та
практики
Навчання відбувається у наших сучасних тренінгових центрах, оснащених новітнім обладнанням.
За бажанням клієнтів ми також проводимо тренінги на місцях
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Послуги + підтримка Технічне обслуговування та поточний ремонт

Для безперебійної організації
виробничого процесу
Ви працюєте з високотехнологічним обладнанням та бажаєте, щоб ваше
виробництво було безперебійним та відповідало максимально жорстким
вимогам? Завдяки нашим пропозиціям в області технічного обслуговування
та поточного ремонту ви можете розраховувати на швидку та надійну
підтримку.
Переваги для користувачів
■

■

■

■

Наші угоди про надання послуг в області програмного та апаратного забезпечення є основою для
збереження вартості та досягнення необмеженої експлуатації вашого обладнання, а також гарантують
безперервність виробничого процесу
Якщо установка вийшла з ладу, наша служба підтримки відповість на усі ваші питання за телефоном
гарячої лінії та швидко надасть вам усю належну допомогу; крім того, ви можете скористатися нашими
ефективними засобами дистанційної підтримки
Ми маємо глобальну мережу представництв, тому спеціалісти нашої сервісної служби за необхідності
оперативно приїдуть до вас, щоб допомогти усунути несправності
Планові перевірки та технічне обслуговування дозволяють підтримувати бездоганний стан та постійну
експлуатаційну готовність вашого обладнання
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Послуги + підтримка Технічне обслуговування та поточний ремонт

Оновлення та модернізація
Подбайте про переваги для свого підприємства та перейдіть
до послідовної оптимізації своїх систем. Ми пропонуємо
численні варіанти апаратного та програмного забезпечення,
з якими ви зможете легко впроваджувати нові функції, розширюючи спектр своїх послуг.

Переваги для користувачів
■

■

Модульне дооснащення окремих компонентів являє собою
вигідне рішення, що відкриває шлях до постійної оптимізації вашого виробництва
Ми підтримуємо вас своїм широким спектром оновлень
та рішень з модернізації апаратного та програмного
забезпечення

Запасні частини та витратні матеріали
Подбайте про високу продуктивність своєї установки. Скористайтеся перевагами, які надає висока якість наших запасних
частин та витратних матеріалів.

Переваги для користувачів
■

■

■

Використання оригінальних запасних частин Bystronic
гарантує збереження вартості ваших систем та подовження
терміну їхньої експлуатації
Витратні матеріали, які пропонує компанія Bystronic, старанно добираються та перевіряються нашими експертами.
Вони оптимально підійдуть до вашої системи та сприятимуть отриманню бездоганних результатів роботи
Завдяки децентралізованій організації логістики ми
забезпечуємо високий рівень експлуатаційної готовності
обладнання та своєчасну доставку
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Послуги + підтримка Цифрові сервіси

Цифрові та мережні технології
Скориставшись нашими цифровими сервісами, ви зможете ефективно застосовувати на своєму виробництві новітні мережні технології та підтримувати
його на сучасному рівні. Контролюйте та аналізуйте свої виробничі процеси.
Наші рішення допоможуть вам підвищити їх прозорість та ефективність.

Цифрові сервіси
Компанія Bystronic постачає найсучасніші платформи машин,
які відповідають принципам так званої четвертої промислової
революції «Industry 4.0». Connectivity Kit уможливлює збір
і аналіз інформації про різні машини. Тому у разі несправності
установки достатньо лише натиснути на кнопку – і наші кваліфіковані спеціалісти швидко нададуть вам належну підтримку.
Крім того, інтерфейс OPC-UA відкриває для вас шлях до інтеграції систем і програмного забезпечення.

Connectivity Kit

Bystronic: Best choice.

Послуги + підтримка Цифрові сервіси

ByCockpit
Цифрова індикація параметрів обробки листового металу у
реальному часі. Система ByCockpit повідомляє користувачу
обрані ключові показники продуктивності машин, ефективності виробництва та запасів матеріалів.

Переваги для користувачів
■

■

■

■

Повна прозорість виробничих процесів підвищує продуктивність та окреслює шляхи їх подальшої оптимізації.
Моніторинг у реальному часі надає точні ключові показники щодо усіх інтегрованих систем Bystronic з різання та
гнуття (через інтерфейс OPC UA)
Унікальний дизайн із застосуванням Widget забезпечує
повний контроль виробництва та надає вам детальну
інформацію про продуктивність та навантаження кожної
машини, тривалість її роботи, технічне обслуговування,
а також про наявність матеріалів на складі
Ідеальна конфігурація для кожного користувача. У системі
ByCockpit реалізований широкий асортимент Widget, які
надають можливість не тільки вибирати та переглядати
ключові показники, але й комбінувати їх методом Drag &
Drop, складаючи детальну картину виробничих процесів
Контроль ключових показників завжди і всюди. У якості
веб-програми система ByCockpit доступна майже на всіх
мобільних пристроях
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Послуги + підтримка Фінансування

Гнучкі пропозиції фінансування
Оберіть зручні можливості фінансування та відкрийте для себе нові
горизонти.
Ми пропонуємо гнучкі рішення, які відповідають вашим потребам.
Переваги для користувачів
■

■

■

■

Ми розуміємо особливості вашого бізнесу та знайдемо рішення, які підходитимуть саме вам.
І ми зробимо це швидко та прозоро
Ми пристосовуємо програми фінансування до ваших потреб. Із гнучким графіком платежів ви можете
оптимізувати пусконалагоджувальні роботи, використовувати інвестиційні кошти та враховувати
сезонні коливання обороту
Виручка від обміну вашої установки, яка вже була в експлуатації, може розглядатися як авансовий
платіж для зниження лізингових ставок
Ми пропонуємо вам комплексні рішення: новітні технології, інтелектуальні рішення з фінансування,
компетентні послуги з монтажу, а також першокласне технічне обслуговування
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Послуги + підтримка Bystronic Webshop

Комфортні покупки онлайн
Відтепер ви можете просто та зручно замовляти запасні частини, витратні
матеріали та робочі інструменти у нашому інтернет-магазині. Цілодобово.

Переваги для користувачів
■

■

■

Наш інтернет-магазин працює цілодобово. Тут в режимі онлайн ви знайдете всі доступні деталі для своїх
систем
За допомогою функції історії покупок та опції «My best choice» ви можете створювати індивідуальні
переліки покупок, а також повторно замовляти вироби, які ви вже купували
Скористайтеся перевагами наших онлайн-акцій та вчасно отримуйте інформацію про новинки асортименту продукції
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Сервісні пакети Bystronic Care:
у повній відповідності до потреб клієнта
Ми можемо задовольнити будь-які індивідуальні потреби у технічному обслуговуванні
вашого обладнання завдяки сервісним пакетам Bystronic Care. Ми пропонуємо низку гнучких
варіантів обслуговування, серед яких ви неодмінно знайдете той, що повною мірою відповідає
вимогам вашого підприємства. Представник компанії Bystronic із радістю допоможе вам знайти
найкраще рішення, яке забезпечить підтримку саме там, де вона потрібна.
Сервісний пакет Bystronic надає вам виняткові переваги. Першокласне технічне
обслуговування машин сприяє підвищенню продуктивності виробництва, подовжує
термін служби обладнання та збільшує його цінність у якості об'єкта продажу. Крім того,
воно також значно зменшує ризик виникнення простоїв та гарантує якомога скоріше
усунення несправностей, адже кваліфіковані спеціалісти сервісної служби Bystronic
встановлять усі необхідні оригінальні деталі та виконають свою роботу бездоганно.

Bystronic: Best choice.
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Послуги + підтримка Bystronic Care

Найвища ціль компанії Bystronic – задовольнити потреби вашого підприємства
Ви працюєте з високотехнологічним обладнанням та бажаєте,
щоб ваше виробництво було безперебійним і відповідало
максимально жорстким вимогам. Довіривши нам технічне
обслуговування своїх установок, ви можете зосередити
увагу на головній задачі свого бізнесу – своєчасному та
ефективному виконанні замовлень клієнтів. А ми подбаємо не
тільки про продуктивність та справність вашого обладнання,
але й про благополуччя ваших співробітників, оскільки
головними пріоритетами для нас є безпека та ефективність.
Сервісні пакети

Care at Costs

Bystronic Care – це 30-річний досвід роботи наших спеціалістів
і неперевершена якість технологій та обслуговування. У нас
працюють експерти з технічного обслуговування, які точно
зрозуміють ваші потреби та вимоги і зроблять усе, щоб перевищити ваші сподівання щодо сервісу.
Виберіть із підготовлених нами сервісних пакетів той, що
підходить саме вашому підприємству.

Basic Care

Standard Care

Recommended Care

1 візит

2 візити (2 зміни)

3 візити (3 зміни)

Щорічний фіксований
платіж

Щорічний фіксований
платіж

Щорічний фіксований
платіж

Базова гарантія на машину
(1 рік)
Hotline Support
Remote Support
Self Help
360°-Advisor
Технічне обслуговування
Знижка на візит спеціаліста з
технічного обслуговування
Подовження гарантії на машину
Гарантія Fiber Warranty Premium
Оренда лазера
Знижка на запасні частини
Цінова модель

Щорічний фіксований
платіж
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Вибравши свій сервісний пакет Bystronic Care, ви у довгостроковій
перспективі гарантуєте високу продуктивність машини та суттєво
зменшуєте ризик виникнення несправностей.
Переваги рішення Bystronic Care очевидні:

Кожен пакет ґрунтується на відповідному
профілі використання обладнання, а тому
повною мірою враховує потреби клієнта.

Прозорість
цінової моделі
звільняє вас від
неочікуваних
витрат.

Висока продуктивність машини
сприяє покращенню показників ефективності
виробництва.

Менше несправностей – більша доступність
та довший термін служби обладнання.

Проактивне
консультування
гарантує повну
безпеку та
впевненість.

Тривалий термін
служби машини
збільшує її
цінність у якості
об'єкта продажу.

Умови кожного сервісного пакета розроблялися за участі наших інженерів та спеціалістів з технічного обслуговування, які враховували побажання та пропозиції клієнтів, свій
багаторічний досвід та великі масиви даних
про найкращі підтверджені методи виробництва («Best Demonstrated Practice»).

Bystronic: Best choice.
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Переваги оригінального обладнання
Машини стають все потужнішими та ефективнішими, а їхня експлуатація –
дешевшою за вищої продуктивності. Саме тому вам потрібні спеціалісти та
оригінальні запасні частини, щоб не тільки гарантувати оптимальну роботу вашої
установки, але й мати можливість нарощувати виробничі потужності.

Оригінальні послуги та запасні частини від виробника надають вам виняткові переваги:
■

На 20–30 % менше несправностей, ніж у разі використання послуг та деталей сторонніх виробників або у разі
виконання обслуговування силами власного підприємства.

■

На 10–15 % довший термін експлуатації витратних матеріалів.

■

Вища якість продукції завдяки застосуванню у машинах оригінальних деталей, які виробляються компанією Bystronic.

■

■

Найкращі спеціалісти, які у своїй роботі спираються на першокласні фахові знання та мають багатий досвід в області
взаємодії з клієнтами й усунення різноманітних проблем технічного характеру.
Знання специфіки підприємств клієнтів і постійне вдосконалення наявних компетенцій як на основі моделювання
рішень, так і шляхом вивчення проблем безпосередньо у місці виконання робіт.

■

Повна підтримка мережі технічних спеціалістів Bystronic, яка охоплює усі регіони світу.

■

Багаторічний досвід наших інженерів (у середньому – 12 років).

■

Використання новітніх технологій для діагностики, пошуку запасних частин, оновлення програм тощо.

■

Постійне інформування клієнтів про новітні технології та можливості розширення функціональності обладнання.

■

Якщо сторонні виробники й надають деякі переваги щодо термінів постачання або обслуговування, то вони нерідко
обертаються для клієнта більшими витратами та розчаруванням від недостатньо високої якості. Про це свідчать
численні аналітичні дані та відгуки клієнтів.

Дозвольте нам переконати вас у справжніх перевагах Bystronic Care!
Ми охоче відповімо на усі ваші питання та виберемо для вас найкращий
сервісний пакет.
Більше інформації на bystronic.com або у експерта компанії Bystronic.

