Bystronic: Best choice.

Servis + podpora Místní kompetence

Místní kompetence
Firma Bystronic je zastoupená na celém světě a hovoří vaším jazykem.
Chápeme vaše potřeby a vyvíjíme pro vás vhodná řešení.

Výhody pro zákazníka
■

■

■

■

30leté zkušenosti. Bystronic má know-how v oblasti vývoje špičkových technických systémů a služeb pro
hospodárné opracování plechů a automatizaci
Specialisté v každé oblasti. Bystronic vám poskytuje podporu pomocí softwaru, konfigurací zařízení
a systémů, aplikačního školení a technické údržby
Rychle na místě. Naši servisní technici jsou na celém světě v pohotovosti, aby profesionálně pečovali o vaše
systémy po celou dobu jejich životnosti
Bystronic nabízí technologie a servis z jedné ruky. Díky hluboce propracovanému vývoji výrobků vám
poskytujeme kompletní servisní nabídku
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Servis + podpora Požadavky a řešení
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Požadavky a řešení
Bystronic vám poskytuje rozsáhlou nabídku služeb.
S námi jako s technologickým a servisním partnerem se můžete soustředit na to, co je důležité:
na svůj obchod.

Poradenství a zákaznické služby
Rozhodněte se správně pro řešení výroby, které bude splňovat
vaše dnešní i budoucí požadavky. Naši specialisté vám rádi poradí
ohledně široké nabídky firmy Bystronic.

Školení a trénink
Dosáhněte se svými zařízeními maxima. Vyškolíme vaši obsluhu
ohledně profesionálního zacházení s našimi systémovými
řešeními.

Údržba a servis
Pracujete s přesnými stroji a chcete vyrábět s maximálními požadavky a bez poruch. S naší nabídkou údržby a servisu vám rychle
a spolehlivě pomůžeme.

Digitální služby
S našimi digitálními službami si zajistíte digitální propojení a vaše
technika bude neustále na nejaktuálnější technické úrovni.
Sledujte a analyzujte své procesy. Naše řešení vám pomohou
k tomu, aby byla vaše výroba transparentnější a efektivnější.

Financování
Otevřete si s vhodným financováním nové možnosti. Nabídneme
vám flexibilní řešení, která vám pomohou s vašimi potřebami.

Bystronic Webshop
Objednávejte si náhradní díly, spotřební materiál a nástroje
jednoduše a pohodlně v našem Webshop.
Dvacet čtyři hodin denně.

Bystronic: Best choice.

Servis + podpora Poradenství a zákaznická služba

Pro každý požadavek ideální řešení
Rozhodněte se správně pro řešení výroby, které bude splňovat vaše dnešní
i budoucí požadavky. Naši specialisté vám rádi poradí ohledně široké nabídky
firmy Bystronic.
Výhody pro zákazníka
■

■

■

Naši specialisté sestaví analýzy proveditelnosti a pomohou vám najít správné systémy a nástroje pro vaše
individuální aplikace
Rychlý a jednoduchý přechod na nové technologie. Naše široká nabídka systémů pro řezání laserem po
generální opravě vám kdykoli poskytne výhodné podmínky
Vytvoření dalších kapacit a aplikací. Rozšířením vašeho stávajícího strojového parku a pomocí aktualizací
softwaru přizpůsobíme vaši výrobu i zpětně novým požadavkům
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Servis + podpora Školení a trénink

Know-how pro vaši firmu
Dosáhněte se svými zařízeními maxima. Vyškolíme vaši obsluhu ohledně
profesionálního zacházení s našimi systémovými řešeními.

Výhody pro zákazníka
■

■
■

Rychle k požadované kvalitě. Certifikovaná školení zajistí bezpečné a efektivní používání vašich zařízení
a systémů
Předložíme vám širokou nabídku školení, která jsou založená na kombinaci teorie a praxe
Školení se konají v našich moderních školicích střediscích s nejnovějším vybavením.
Na přání provedeme školení také přímo u vás
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Servis + podpora Údržba a servis

Pro bezporuchovou výrobu
Pracujete s přesnými stroji a chcete vyrábět s maximálními požadavky a bez
poruch. S naší nabídkou údržby a servisu vám rychle a spolehlivě pomůžeme.

Výhody pro zákazníka
■

■

■
■

Naše servisní smlouvy pro software a hardware představují základ pro zachování hodnot a neomezený výkon
vašich strojů a zabezpečí vám bezporuchovou výrobu
V případě výpadku stroje je vám prostřednictvím horké linky telefonicky i pomocí výkonných nástrojů
vzdálené podpory k dispozici náš tým podpory, který vám rychle a efektivně poradí
Díky naší celosvětové síti jsou naši servisní technici v případě potřeby rychle na místě, aby poruchu odstranili
Plánovaná údržba a revize vám zabezpečí nejlepší možný technický stav vašich systémů a přispěje tak
k maximální disponibilitě
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Servis + podpora Údržba a servis

Updaty a upgrady
Vytvořte si výhodu a nepřetržitě své systémy zdokonalujte.
S našimi volitelnými možnostmi pro dovybavení hardwaru
a softwaru získáte jednoduše nové funkce a rozšíříte si tak
spektrum použití.

Výhody pro zákazníka
■

■

Dovybavení jednotlivých komponent představuje rentabilní
řešení, se kterými budete svou výrobu nepřetržitě
modernizovat
Pomůžeme vám se širokou nabídkou updatů a ugradů pro váš
software a hardware

Náhradní díly a spotřební materiál
Zajistěte si velkou výkonnost svého stroje. Spolehněte se
i u náhradních dílů a spotřebního materiálu na naši úroveň
kvality.

Výhody pro zákazníka
■

■

■

Originální náhradní díly Bystronic zaručují zachování hodnoty
vašich systémů a prodlužují jejich životnost
Spotřební materiál Bystronic byl pečlivě vybrán a otestován
našimi odborníky. Je optimálně vhodný pro váš systém
a přispívá k vynikajícím výsledkům výroby
Díky decentrální logistice vám nabízíme vysokou dostupnost
a rychlou dodávku
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Servis + podpora Digitální služby

Digitální služby a propojení v síti
S našimi digitálními službami si zajistíte digitální propojení a vaše technika bude
neustále na nejaktuálnější technické úrovni. Sledujte a analyzujte své procesy.
Naše řešení vám pomohou k tomu, aby byla vaše výroba transparentnější
a efektivnější.

Digitální služby
Bystronic dodává hotové nejmodernější strojní platformy
Industry 4.0. Strojní data lze shromažďovat a analyzovat pomocí
sady Connectivity Kit. Naše globální podpora je tak vzdálena
na jediné klepnutí myši a rychle a kompetentně vám pomáhá
v případě výpadku stroje. Prostřednictvím rozhraní OPC-UA vám
navíc umožňujeme integraci systémů a softwaru.

Connectivity Kit

Bystronic: Best choice.

Servis + podpora Digitální služby

ByCockpit
Digitální informace v reálném čase pro výrobu plechů. ByCockpit
informuje pomocí vybraných ukazatelů o výkonu stroje, efektivitě výroby a skladu materiálu.

Výhody pro zákazníka
■

■

■

■

Naprostá transparentnost pro produktivitu a potenciály pro
optimalizaci. Monitorování v reálném čase poskytuje ukazatele pro všechny integrované řezací stroje a ohraňovací lisy
Bystronic (s rozhraním OPC UA)
Jedinečný design Widgetů umožňuje celkový přehled výroby
a detailní zobrazení výkonu stroje, vytížení stroje, produktivních a čekacích dob a dále zásob materiálu ve skladu
Ideální konfigurace pro každého uživatele. Široký výběr
Widgetů umožňuje individuální výběr ukazatelů a kombinaci
podrobných zobrazení v ByCockpit pomocí principu Drag &
Drop
Sledování ukazatelů kdekoli a kdykoli. Jako webová aplikace
je ByCockpit k dispozici téměř na všech mobilních koncových
zařízeních
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Servis + podpora Financování

Flexibilní financování
Otevřete si s vhodným financováním nové možnosti.
Nabídneme vám flexibilní řešení, která vám pomohou s vašimi potřebami.

Výhody pro zákazníka
■
■

■
■

Porozumíme vaší obchodní činnosti a vyvineme pro vás vhodné řešení, rychle a transparentně
Financování přizpůsobíme vašim potřebám. Můžete překlenout náběhovou fázi pomocí flexibilního plánu
plateb, zahrnout dotace nebo zohlednit sezónní kolísání obratu
Výnos z výměny vašeho použitého stroje lze použít jako akontaci pro snížení leasingových splátek
Nabízíme vám vše z jedné ruky: nejnovější technologie, inteligentní řešení financování, kompetentní instalaci
a odbornou údržbu
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Servis + podpora Bystronic Webshop

Pohodlné nakupování on-line
Objednávejte si náhradní díly, spotřební materiál a nástroje jednoduše a pohodlně
v našem Webshop. Dvacet čtyři hodin denně.

Výhody pro zákazníka
■

■

■

Náš Webshop je dostupný dvacet čtyři hodin denně. Najdete zde on-line veškeré dostupné zboží pro vaše
systémy
Pomocí historie nákupů a funkce «My best choice» si vytvoříte individuální nákupní seznamy nebo si rychle
a jednoduše objednáte dříve objednané zboží
Profitujte z mimořádných on-line akcí a buďte vždy aktuálně informováni o našich novinkách
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Servis + podpora Bystronic Care
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Servisní balíčky Bystronic Care:
Přizpůsobené podle vašich potřeb
Každý zákazník má pro svá individuální zařízení různé potřeby údržby, které pokrýváme s novými
nabídkami servisu Bystronic Care. Máme pro vás nabídku služeb, ze kterých si můžete flexibilně
vybrat podle svých požadavků. Vaše kontaktní osoba ve firmě Bystronic vám pomůže najít řešení,
které vám bude nápomocné tam, kde ho potřebujete.
Servisní balíček Bystronic pro vás má jen samé výhody: Stroj s prvotřídní údržbou znamená vyšší produktivitu, dlouhou životnost a vyšší užitnou hodnotu při odprodeji. S tím
je spojené výrazně nižší riziko výpadků výrobky a co nejrychlejší odstranění poruch,
protože zkušení a vyškolení servisní technici firmy Bystronic vám poskytnou nejlepší
možný servis OEM.

Bystronic: Best choice.
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Servis + podpora Bystronic Care

Nejdůležitějším cílem firmy Bystronic je vaše spokojenost
Pracujete s přesnými stroji a chcete vyrábět s maximálními požadavky a bez poruch. S námi jako servisním partnerem se můžete
soustředit na svou klíčovou činnost: Včas a ve vysoké kvalitě dodávat svým zákazníkům. My se postaráme o výkonnost a dobrý
stav vašeho stroje, ale také vašich pracovníků ve výrobě, protože
bezpečnost a výkonnost pro nás mají nejvyšší prioritu.

Servisní balíčky

Care at Costs

Basic Care

Bystronic Care, to je 30 let zkušeností a kvalita v oblasti technologie a servisu. Naši servisní odborníci přesně znají vaše potřeby
a požadavky a udělají vše pro to, aby předčili vaše očekávání.
Vyberte si ze sestavených servisních balíčků ten, který je pro vás
vhodný.

Standard Care

Recommended Care

1 návštěva

2 návštěvy (2 směny)

3 návštěvy (3 směny)

Pevná částka ročně

Pevná částka ročně

Pevná částka ročně

Základní záruka na stroj 1 rok
Linka technické podpory
Vzdálená podpora
Svépomoc
360° Advisor
Údržba
Sleva na servisní návštěvu
Prodloužení záruky na stroj
Fiber Warranty Premium
Půjčení laseru
Sleva na díly vyměněné při údržbě
Cenový model

Pevná částka ročně

Bystronic: Best choice.
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Servis + podpora Bystronic Care

Se správným balíčkem Bystronic Care si na dlouhou dobu zajistíte
vysokou výkonnost svého stroje a výrazně snížíte riziko výpadků kvůli
poruchám.
Přednosti řešení Bystronic Care jsou nasnadě:

Jednotlivé balíčky vycházejí z použití, a jsou
tedy přizpůsobené podle vašich potřeb.

Naprosto přesně
víte, co můžete
očekávat – takže
žádná překvapení
ohledně nákladů.

Předvídavé
poradenství
pro naprostou
bezpečnost.

Dlouhá životnost
stroje s vyšší užit
nou hodnotou při
odprodeji.

Vyšší produktivita
stroje pro větší
efektivitu při
výrobě.

Méně výpadků, díky tomu větší disponibilita
a delší doba provozu.

Smluvní balíčky byly vypracovány za pomoci
našich techniků, ale také na základě zpětné
vazby zákazníků a vycházejí z dlouholetých
zkušeností a vyhodnoceného datového mate
riálu («nejlepší osvědčená praxe»).

Bystronic: Best choice.

Servis + podpora Bystronic Care
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Přednosti OEM
Stroje jsou stále výkonnější a jejich provoz je vzhledem k výrobní kapacitě stále výhodnější. O to více potřebujete specialisty a originální díly, aby byl zabezpečený optimální
provoz zařízení, ale také pro zvýšení výrobního výkonu.

Originální servisní služby a díly od výrobce (OEM) vám přinášejí jen samé výhody:
■

O 20 až 30 % méně výpadků ve srovnání s údržbou jinými firmami nebo vlastními silami.

■

O 10 až 15 % delší doba použití spotřebních dílů.

■

Vyšší kvalita výroby s originálními díly strojů Bystronic.

■

Nejlépe vyškolení technici s prvotřídními technickými znalostmi, znalostmi zákazníků a schopnostmi nalézt řešení
problémů.

■

Odborné posouzení na místě s průběžným školením na základě simulací a školením přímo na místě.

■

Kompletní podpora globálními technickými týmy Bystronic.

■

Dlouholeté zkušenosti našich techniků (průměrně 12 let).

■

Vždy se používá nejnovější technologie: diagnostika, vyhledávání náhradních dílů, aktualizace softwaru atd.

■

Průběžné informace o nejnovějších technologiích a vyšších verzích vašeho vybavení.

■

Krátkodobé výhody u dodávek nebo údržby jinými firmami se většinou nevyplatí kvůli vyšším nákladům a nepříjemnostem.
Vyplývá to ze zjištěných údajů a zpětné vazby zákazníků.

Můžeme vás také přesvědčit o přednostech Bystronic Care?
Kontaktujte nás, rádi vám poradíme se stanovením nejlepšího servisního balíčku.
Více se dozvíte na bystronic.com a u svého servisního odborníka Bystronic.

