Bystronic: Best choice.

Szolgáltatások + Támogatás Kompetencia helyben

Helyi szakértelem
A Bystronic világszerte a helyszínen van, és beszéli az Ön nyelvét.
Értjük igényeit, és kifejlesztjük az Ön számra leginkább megfelelő megoldást.

Előnyök az ügyfél számára
■

■

■

■

30 év tapasztalata. A Bystronic a gazdaságos lemezmegmunkálás és automatizálás know-how-jának
csúcstechnológiai rendszereit és szolgáltatásait fejleszti
Minden területen specialistákkal dolgozunk. A Bystronic szoftverekkel, berendezés- és rendszerkonfigurációkkal,
alkalmazások használatának betanításával és műszaki karbantartással támogatja Önt
Gyorsan a helyszínen vagyunk. Szerviztechnikusaink világszerte bevetésre készen állnak, hogy rendszereit
a teljes élettartam alatt professzionális módon támogassák
Bystronic: technológia és szolgáltatások egy kézből. Termékeink teljes, magas szintű fejlesztési folyamata
során teljes körű szolgáltatásokat ajánlunk Önnek
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Bystronic: Best choice.

Szolgáltatások + Támogatás Igények és megoldások

Igények és megoldások
A Bystronic átfogó szolgáltatáskínálattal rendelkezik.
Ha minket választ technológiai és szolgáltató partnerként, akkor csak arra kell koncentrálnia,
ami valóban számít: az Ön üzletére.

Tanácsadás és ügyfélszolgálat
Döntsön olyan gyártási megoldás mellett, amely igényeit ma és
a jövőben is kielégíti. Szakértőink szívesen adnak tanácsot
a Bystronic sokrétű kínálatával kapcsolatban.

Oktatás és képzés
Hozza ki a legtöbbet berendezéseiből. Gépkezelőit betanítjuk
rendszermegoldásaink professzionális kezelésére.

Karbantartás és fenntartás
Precíziós gépekkel dolgozik, és a maximális követelményeknek
megfelelően, fennakadás nélkül akar termelni. Karbantartási
és fenntartási ajánlatunkkal gyors és megbízható támogatást
nyújtunk Önnek.

Digitális szolgáltatások
Digitális szolgáltatásainkkal hálózatba kötve és a technika
legújabb állása szerint dolgozhat. Felügyelje és elemezze
folyamatait. Megoldásaink támogatást nyújtanak a termelés
átláthatóbbá és hatékonyabbá tételében.

Finanszírozás
Nyisson új lehetőségek felé a megfelelő finanszírozási megoldással. Rugalmas megoldásokat kínálunk Önnek, amelyek megfelelnek az igényeinek.

Bystronic webshop
Rendelje meg alkatrészeit, fogyóanyagait és szerszámait
egyszerűen és kényelmesen webshopunkban.
A nap 24 órájában.
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Bystronic: Best choice.

Szolgáltatások + Támogatás Tanácsadás és ügyfélszolgálat

Minden igényéhez az ideális
megoldás
Döntsön olyan gyártási megoldás mellett, amely igényeit ma és a jövőben is
kielégíti. Szakértőink szívesen adnak tanácsot a Bystronic sokrétű kínálatával
kapcsolatban.
Előnyök az ügyfél számára
■

■

■

Szakértőink megvalósíthatósági elemzést végeznek, és segítenek a megfelelő rendszerek és szerszámok
megtalálásában az Ön egyedi alkalmazásaihoz
Váltson gyorsan és egyszerűen új technológiákra. Nagyjavításon átesett lézeres vágórendszereink széles
kínálata bármikor kedvező feltételekkel elérhető
További kapacitások és alkalmazások megteremtése. Meglévő gépparkjának bővítésével és a szoftverek
frissítésével termelését utólagosan is az új követelményekhez igazítjuk
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Bystronic: Best choice.

Szolgáltatások + Támogatás Oktatás és képzés

Know-how a vállalkozásának
Hozza ki a legtöbbet berendezéseiből. Gépkezelőit betanítjuk
rendszermegoldásaink professzionális kezelésére.

Előnyök az ügyfél számára
■

■
■

A kívánt minőség gyorsan elérhető. Tanúsított oktatásaink berendezéseinek és rendszereinek biztonságos
és hatékony kihasználását teszik lehetővé
Széles képzési kínálatunk az elmélet és a gyakorlat kombinációján alapul
Képzéseinket, melyhez legújabb berendezéseinket használjuk, modern képzési központjainkban tartjuk.
Kívánságra a helyszínen is tartunk kihelyezett képzést
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Bystronic: Best choice.

Szolgáltatások + Támogatás Karbantartás és fenntartás

A fennakadásmentes termelésért
Precíziós gépekkel dolgozik, és a maximális követelményeknek megfelelően,
fennakadás nélkül akar termelni. Karbantartási és fenntartási ajánlatunkkal gyors
és megbízható támogatást nyújtunk Önnek.
Előnyök az ügyfél számára
■

■

■

■

Szoftver- és hardverszolgáltatási szerződéseink az értékfenntartás alapját képezik, gépeinek korlátlan
teljesítőképességét garantálják, és fennakadásmentes termelést biztosítanak
Gépleállás esetén támogató csapatunk telefonos ügyfélszolgálatunkon, valamint kiemelkedően hatékony
Remote Support eszközökön keresztül elérhető, és gyors, hatékony támogatást nyújt Önnek
Világméretű hálózatunknak köszönhetően szerviztechnikusaink gyorsan a helyszínre érnek, hogy elhárítsák
a meghibásodást
A tervezett karbantartások és revíziók biztosítják rendszereinek lehető legjobb műszaki állapotát,
és hozzájárulnak a magas szintű rendelkezésre állás megteremtéséhez
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Szolgáltatások + Támogatás Karbantartás és fenntartás

Frissítések és bővítések
Tegyen szert előnyre rendszerének tartós javításával. Utólagos
hardver- és szoftverbővítési lehetőségeinkkel egyszerűen adhat
hozzá új funkciót és bővítheti alkalmazásainak körét.

Előnyök az ügyfél számára
■

■

Az egyes komponensek utólagos bővítése rentábilis megoldást
jelent, amellyel gyártását állandóan modernizálhatja
Támogatjuk Önt szoftver- és hardverfrissítéseink, illetve
-bővítéseink kínálatával

Pótalkatrészek és fogyóanyagok
Biztosítsa gépei nagy teljesítőképességét. Pótalkatrészek és
fogyóanyagok esetében is hagyatkozzon magas minőségi
célkitűzéseinkre.

Előnyök az ügyfél számára
■

■

■

Eredeti Bystronic pótalkatrészek garantálják rendszere értékének fenntartását, és növelik az élettartamot
A Bystronic fogyóanyagokat szakértőink gondosan kiválogatták és tesztelték. Optimálisan illenek rendszeréhez, és hozzájárulnak a kiemelkedő termékeredményhez
A decentralizált logisztika révén nagy rendelkezésre állást és
gyors szállítást biztosítunk
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Szolgáltatások + Támogatás Digitális szolgáltatások

Digitálisan és hálózatba kötve
Digitális szolgáltatásainkkal hálózatba kötve, és a technika legújabb állása
szerint dolgozhat. Felügyelje és elemezze folyamatait. Megoldásaink támogatást
nyújtanak a termelés átláthatóbbá és hatékonyabbá tételében.

Digitális szolgáltatások
A Bystronic legmodernebb gépplatformjait az Industry 4.0
koncepció értelmében szállítja. A Connectivity Kit alkalmazás segítségével lehetséges a gépekre vonatkozó adatokat gyűjteni és
elemezni. A globális támogatásunk így egy kattintással elérhető,
és gyors és kompetens módon támogatja Önt egy esetleges gépleállás esetén. Az OPC-UA interfészen keresztül lehetővé tesszük
Önnek a rendszerek és a szoftver integrációját.

Connectivity Kit

Bystronic: Best choice.

Szolgáltatások + Támogatás Digitális szolgáltatások

ByCockpit
Digitális valós idejű információk a lemezgyártás számára.
A ByCockpit kiválasztott jellemzőkkel tájékoztat a gép teljesít
ményéről, a gyártási hatékonyságáról és az anyagraktárról.

Előnyök az ügyfél számára
■

■

■

■

Teljes átláthatóság a termelékenység és az optimalizálási
potenciálok érdekében. A valós idejű monitorozás minden integrált (OPC UA interfésszel rendelkező) vágó- és hajlítógépre
vonatkozóan szolgáltat jellemzőket
Az egyedülálló Widget-kialakítás lehetővé teszi a gyártás teljes
áttekintését, illetve a gép teljesítményére, kihasználtságára,
produktív és várakozási időire, valamint a raktárban rendelkezésre álló anyagra vonatkozó részletes nézetek megjelenítését
Ideális konfiguráció minden felhasználó számára. A széles
Widget-választék révén Drag & Drop módszerrel egyedileg
választhatók ki a jellemzők, illetve a részletes nézetek
a ByCockpit felületen
A jellemzők felügyelete bárhol és bármikor. A ByCockpit webes
alkalmazásként közel minden mobil végberendezésen elérhető
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Szolgáltatások + Támogatás Finanszírozás

Rugalmas finanszírozás
Nyisson új lehetőségek felé a megfelelő finanszírozási megoldással.
Rugalmas megoldásokat kínálunk Önnek, amelyek megfelelnek az igényeinek.

Előnyök az ügyfél számára
■
■

■
■

Értjük az Ön üzleti céljait, és a megfelelő megoldást fejlesztjük ki Önnek, gyorsan és átlátható módon
A finanszírozást az Ön igényeihez igazítjuk. A kezdeti időszakot hidalja át rugalmas fizetési tervekkel, vonjon
be támogatásokat, vagy vegye figyelembe a szezonális forgalmi ingadozásokat
Használt gépének cseréjéből származó bevétele felhasználható a bérleti díj csökkentésére előlegként
Mi mindent egy kézből kínálunk: a legújabb technológiákat, intelligens finanszírozási megoldásokat,
kompetens beszerelést és szakszerű fenntartást
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Szolgáltatások + Támogatás Bystronic Webshop

Vásároljon kényelmesen online
Rendelje meg alkatrészeit, fogyóanyagait és szerszámait egyszerűen és
kényelmesen webshopunkban. A nap 24 órájában.

Előnyök az ügyfél számára
■

■

■

Webshopunk a nap 24 órájában elérhető. Itt minden rendelkezésre álló terméket megtalál rendszereihez,
online
A vásárlás előzményei és a «My best choice» funkcióval egyedi beszerzési listákat hozhat létre,
illetve a korábban már megrendelt termékeket gyorsan és egyszerűen utánrendelheti
Profitáljon a különleges online akciókból, és legyen mindig jól informált termékújdonságainkkal kapcsolatban

10 / 14
9.1.2023

Bystronic: Best choice.

Szolgáltatások + Támogatás Bystronic Care
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Bystronic Care szervizcsomagok:
Az Ön igényeinek megfelelően
Az egyedi berendezéseket használó ügyfeleknél egymástól eltérő karbantartási igények
jelentkeznek, amelyeket új Bystronic Care szervizajánlatokkal elégítünk ki. A szolgáltatások olyan
körét nyújtjuk, amelyeket rugalmasan és az Ön igényeinek megfelelően választhat ki. Bystronic
kapcsolattartója segít Önnek megtalálni azt a megoldást, amely testreszabott támogatást nyújt.
A Bystronic szervizcsomag csak előnyöket nyújt Önnek: az első osztályúan karbantartott
gép jobb termelékenységet, valamint hosszabb élettartamot és megnövelt
viszonteladási értéket jelent az Ön számára. Ez a gyártási kimaradások jelentős
csökkenésével és a leggyorsabb hibaelhárítással jár együtt, mivel a tapasztalt és képzett
Bystronic szerviztechnikusok a legjobb OEM-szolgáltatást nyújtják Önnek.

Bystronic: Best choice.
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Szolgáltatások + Támogatás Bystronic Care

A Bystronic legfőbb célkitűzése az Ön elégedettsége
Precíziós gépekkel dolgozik, és a legnagyobb követelményeknek megfelelően, fennakadás nélkül akar termelni. Velünk,
mint szervizpartnerrel Önnek csak az üzleti tevékenységére
kell koncentrálnia: arra, hogy ügyfeleit a megfelelő időben és
maximális minőségben szolgálhassa ki. Mi gondoskodunk a gépe
teljesítőképességéről és jó állapotáról, valamint a gyártásban
résztvevő munkatársai jó egészségéről, mivel nálunk a biztonság
és a teljesítmény áll az első helyen.

Szervizcsomagok

Care at Costs

Basic Care

A Bystronic Care 30 éves tapasztalatot jelent a minőségi technológiák és szolgáltatások terén. Szervizszakértőink pontosan
ismerik az Ön igényeit és megtesznek mindent azért, hogy meghaladják az Ön elvárásait.
Válassza ki az Ön részére meghatározott szolgáltatáscsomagokból az Önnek leginkább megfelelőt.

Standard Care

Recommended Care

1 látogatás

2 látogatás (2 műszak)

3 látogatás (3 műszak)

Évenkénti
fix összeg

Évenkénti
fix összeg

Évenkénti
fix összeg

Alapvető gépgarancia 1 év
Hotline támogatás
Remote támogatás
Self Help
360°-os Advisor
Karbantartási munkák
Árengedmény a karbantartási
ügyféllátogatásokra
Gépgarancia meghosszabbítása
Fiber Warranty Premium –
ingyenes garancia az optikai szálra
Lézerkölcsönzés
Árengedmény a karbantartási
alkatrészekre
Ármodell

Évenkénti
fix összeg
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Szolgáltatások + Támogatás Bystronic Care

A megfelelő Bystronic Care csomaggal hosszú távra biztosíthatja gépe
teljesítőképességét, és nagy mértékben csökkentheti az üzemzavar
miatti leállások veszélyét.
A Bystronic Care megoldás előnyei egyértelműek:

Az egyes szervizcsomagok használati alapúak,
és az Ön igényeire vannak szabva.

Nincs meglepetés
a költségeknél, átlátható szervizcsomagok, így mindig
tisztában lehet
azok tartalmával.

Előretekintő
tanácsadás
az átfogó
biztonságért.

A gép hosszú
élettartama
megnövelt
viszonteladási
értékkel.

A gépek jobb
termelékenysége a nagyobb
termelékenység
érdekében.

Kevesebb gyártási leállás, ezáltal jobb rendelkezésre állás és megnövelt üzemidő.

A szerződéses csomagokat technikusaink
segítségével állítottuk össze, de figyelembe
vettük az ügyfelek visszajelzéseit is, ezért azok
sokéves tapasztalaton és kiértékelt adatokon
alapulnak («Best Demonstrated Practice»).
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OEM-előnyök
A gépek teljesítménye folyamatosan nő, és a gyártási kapacitáshoz viszonyítva egyre
kedvezőbb az üzemeltetésük. Ennek megfelelően egyre inkább szüksége van specialistákra és eredeti alkatrészekre a berendezés optimális működésének biztosításához,
valamint a gyártási teljesítmény növeléséhez.

A gyártó eredeti szervizszolgáltatása és alkatrészei (OEM) csak előnyökkel járnak az Ön számára:
■

20–30%-kal kevesebb kimaradás külső cég vagy az ügyfél által végzett karbantartáshoz képest.

■

10–15%-kal hosszabb gyártási idő a kopóalkatrészek tekintetében.

■

Magasabb minőségű kimenet az eredeti Bystronic gépalkatrészek használata esetén.

■

Kiválóan képzett szerviztechnikusok, akik első osztályú műszaki ismeretekkel, problémamegoldó képességgel rendelkeznek
és kiválóan ismerik az ügyfelet.

■

Helyi szakértelem a folyamatos szimulációalapú és az ügyfélnél tartott helyi képzés révén.

■

Teljes támogatás a Bystronic globális műszaki támogatást nyújtó csapata révén.

■

Szerviztechnikusaink többéves (átlagosan 12 éves) tapasztalattal rendelkeznek.

■

Mindig a legújabb technológiát használjuk: diagnosztika, alkatrészkeresés, szoftverfrissítés stb.

■

Folyamatos tájékoztatás a berendezésével kapcsolatos legújabb technológiákról és frissítésekről.

■

A harmadik fél által nyújtott rövidtávú szállítási vagy fenntartási előnyöket a legtöbb esetben a magas költségek és az
ezekkel járó elégedetlenség kíséri. Ezt mutatják az adatgyűjtések és az ügyfélvisszajelzések.

Meggyőzhetjük a Bystronic Care előnyeiről?
Lépjen velünk kapcsolatba, és szívesen segítünk Önnek, hogy megtalálja a legjobb
Bystronic Care szervizcsomagot.
További információ a bystronic.com weboldalon és a Bystronic szervizszakértőknél
érhető el.

