Bystronic: Best choice.

Usługi i pomoc techniczna Kompetencje na miejscu

Kompetencja niedaleko Ciebie
Bystronic jest obecny na całym świecie a jego pracownicy komunikują się w Twoim
języku. Rozumiemy Twoje potrzeby i tworzymy rozwiązania odpowiednie dla
Ciebie.
Korzyści dla klientów
■

■

■

■

30 lat doświadczenia. Bystronic jest synonimem wiedzy w zakresie tworzenia wysoko-technologicznych
systemów i usług do ekonomicznej obróbki blachy i automatyzacji
Specjaliści w każdej dziedzinie. Bystronic wspiera klienta za pomocą oprogramowania, konfiguracji urządzeń
i systemów, szkoleń z zakresu aplikacji i konserwacji technicznej
Błyskawicznie na miejscu. Nasi technicy na całym świecie są gotowi do działania, aby profesjonalnie
opiekować się systemami klienta przez pełen okres ich trwałości użytecznej
Bystronic zapewnia technologię i serwis z jednej ręki. Dzięki wysokiemu poziomowi rozwoju naszych
produktów towarzyszymy klientowi, zapewniając pełną ofertę serwisową
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Usługi i pomoc techniczna Potrzeby i rozwiązania
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Potrzeby i rozwiązania
Bystronic ma dla Ciebie bogatą ofertę usług.
Z nami jako partnerem dostarczającym technologię i serwis skoncentrujesz się na tym, co się liczy:
na swoich interesach.

Doradztwo i obsługa klienta
Podejmij właściwą decyzję dotyczącą rozwiązania produkcyjnego, które spełni Twoje wymagania dziś i w przyszłości. Nasi
specjaliści chętnie udzielą Ci porady odnośnie wszechstronnej
oferty Bystronic.

Szkolenia
Korzystaj z maksimum możliwości swoich urządzeń. Przeszkolimy
Twoich operatorów w zakresie profesjonalnego obchodzenia się
z naszymi rozwiązaniami systemowymi.

Konserwacja i utrzymanie
Pracujesz na maszynach precyzyjnych i chcesz wytwarzać swoje
produkty bezproblemowo przy zachowaniu maksymalnych
wymogów. Za pomocą naszej oferty konserwacji i utrzymania
w ruchu zapewnimy Ci szybką i solidną pomoc.

Usługi cyfrowe
Dzięki naszym usługom cyfrowym będziesz mógł czerpać korzyści z połączenia z naszą siecią a Twoje urządzenia pozostaną
na najnowszym poziomie rozwoju technologicznego. Kontroluj i
analizuj swoje procesy. Nasze rozwiązania pomogą Ci w tym, aby
uczynić Twoją produkcję bardziej przejrzystą i efektywną.

Finansowanie
Otwórz przed sobą nowe możliwości dzięki odpowiedniemu
rozwiązaniu finansowemu. Zapewniamy elastyczne rozwiązania,
które będą stanowić wsparcie dla Twoich potrzeb.

Bystronic Webshop
Zamawiaj swoje części zamienne, materiały eksploatacyjne
i narzędzia prosto i wygodnie w naszym Webshop.
24 godziny na dobę.
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Usługi i pomoc techniczna Doradztwo i obsługa klienta

Idealne rozwiązanie dla wszelkich
wymogów
Podejmij właściwą decyzję dotyczącą rozwiązania produkcyjnego, które spełni
Twoje wymagania dziś i w przyszłości. Nasi specjaliści chętnie udzielą Ci porady
odnośnie wszechstronnej oferty Bystronic.
Korzyści dla klientów
■

■

■

Nasi specjaliści przeprowadzą analizę wykonalności i pomogą znaleźć właściwe systemy i narzędzia dla
indywidualnych zastosowań
Szybkie i proste przejście na nowe technologie. Nasza szeroka oferta systemów do cięcia laserowego po
generalnym remoncie zapewni Ci w każdej chwili korzystne warunki
Otwórz dodatkowe możliwości i zastosowania. Dzięki rozszerzeniu Twojego obecnego parku maszynowego
i aktualizacji oprogramowania również później dostosujemy Twoją produkcję do nowych wymogów
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Bystronic: Best choice.

Usługi i pomoc techniczna Szkolenie i instruktaż

Wiedza dla Twojej firmy
Korzystaj z maksimum możliwości swoich urządzeń. Przeszkolimy Twoich
operatorów w zakresie profesjonalnego obchodzenia się z naszymi rozwiązaniami
systemowymi.
Korzyści dla klientów
■

■
■

Szybkie osiągnięcie żądanej jakości. Certyfikowane szkolenia gwarantują bezpieczne i efektywnie korzystanie
z Twoich urządzeń i systemów
Zapewniamy szeroką ofertę szkoleń, która opiera się na połączeniu teorii i praktyki
Szkolenia odbywają się w naszych nowoczesnych centrach szkoleniowych z najnowszym wyposażeniem.
Na życzenie przeprowadzimy również szkolenia na miejscu u Ciebie
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Usługi i pomoc techniczna Konserwacja i utrzymanie

Bezproblemowa produkcja
Pracujesz na maszynach precyzyjnych i chcesz wytwarzać swoje produkty
bezproblemowo przy zachowaniu maksymalnych wymogów. Za pomocą naszej
oferty konserwacji i utrzymania w ruchu zapewnimy Ci szybką i solidną pomoc.
Korzyści dla klientów
■

■

■

■

Nasze umowy serwisowe na oprogramowanie i sprzęt są podstawą zachowania wartości i nieograniczonej
wydajności Twoich maszyn i zapewniają bezproblemową produkcję
W razie awarii maszyny nasz zespół wsparcia jest do dyspozycji za pośrednictwem telefonicznej linii pomocy
i wydajnych narzędzi pomocy zdalnej, służąc szybką i skuteczną pomocą
Dzięki naszej światowej sieci nasi serwisanci przyjadą w razie potrzeby szybko na miejsce, aby usunąć Twoją
awarię
Zaplanowane konserwacje i przeglądy zapewnią najlepszy stan techniczny Twoich systemów, przyczyniając
się w ten sposób do ich wysokiej dostępności
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Usługi i pomoc techniczna Konserwacja i utrzymanie

Aktualizacje
Zapewnij sobie przewagę i ulepszaj ciągle swoje systemy. Dzięki
naszym opcjom aktualizacji sprzętu i oprogramowania w prosty
sposób dodasz nowe funkcje i rozszerzysz spektrum swoich
zastosowań.

Korzyści dla klientów
■

■

Doposażenie w poszczególne komponenty zapewni rentowne
rozwiązania, za pomocą których możesz ciągle modernizować
swoją produkcję
Wesprzemy Cię również szeroką ofertą aktualizacji dla Twojego
oprogramowania i sprzętu

Części zamienne i materiały eksploatacyjne
Zapewnij wysoką wydajność swojej maszyny. Także w kwestii
części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych możesz zaufać
naszym wymogom jakościowym.

Korzyści dla klientów
■

■

■

Oryginalne części zamienne Bystronic gwarantują zachowanie
wartości Twoich systemów i zwiększają ich trwałość użyteczną
Materiały eksploatacyjne Bystronic zostały starannie dobrane
i przetestowane przez naszych ekspertów. Optymalnie będą
pasować do Twojego systemu i przyczynią się do doskonałych
rezultatów produkcji
Dzięki decentralnemu systemowi logistycznemu zapewniamy
wysoką dostępność i szybkie dostawy
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Usługi i pomoc techniczna Usługi cyfrowe

Usługi cyfrowe i połączenie w sieć
Dzięki naszym usługom cyfrowym będziesz mógł czerpać korzyści z połączenia
z naszą siecią a Twoje urządzenia pozostaną na najnowszym poziomie rozwoju
technologicznego. Kontroluj i analizuj swoje procesy. Nasze rozwiązania pomogą
Ci w tym, aby uczynić Twoją produkcję bardziej przejrzystą i efektywną.

Usługi cyfrowe
Bystronic dostarcza najnowocześniejsze platformy maszynowe w
standardzie Industry 4.0. Dane maszyny mogą być gromadzone
i analizowane za pomocą zestawu Connectivity Kit. Dzięki temu
nasze globalne wsparcie jest zawsze dostępne jednym kliknięciem, zapewniając szybkie i kompetentne wsparcie w razie awarii
maszyny. Dzięki naszemu interfejsowi OPC-UA umożliwiamy
również integrację systemów i oprogramowania.

Connectivity Kit
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Usługi i pomoc techniczna Usługi cyfrowe

ByCockpit
Cyfrowe informacje w czasie rzeczywistym na potrzeby produkcji wyrobów z blachy. ByCockpit przy zastosowaniu wybranych
parametrów informuje o wydajności maszyny, produktywności
i stanach magazynowych materiałów.

Korzyści dla klientów
■

■

■

■

Pełna przejrzystość w zakresie zdolności produkcyjnej
i potencjałów optymalizacji. Monitorowanie w czasie
rzeczywistym dostarcza parametry w zakresie wszystkich
zintegrowanych maszyn do cięcia i gięcia marki Bystronic
(z interfejsem OPC UA)
Wyjątkowy układ typu Widget pozwala na ogólny podgląd
produkcji i szczegółowe widoki funkcjonowania i wykorzystania maszyn, czasów produkcji i oczekiwania oraz stanów
magazynowych materiałów
Idealna konfiguracja dla każdego użytkownika. Liczne Widgets
pozwalają na indywidualny dobór parametrów oraz łączenie
widoków szczegółowych w ByCockpit techniką Drag & Drop
Monitorowanie parametrów w dowolnym miejscu i czasie.
ByCockpit jako aplikacja internetowa jest dostępna na niemal
wszystkich urządzeniach mobilnych
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Usługi i pomoc techniczna Finansowanie

Elastyczne finansowanie
Otwórz przed sobą nowe możliwości dzięki odpowiedniemu rozwiązaniu
finansowemu.
Zapewniamy elastyczne rozwiązania, które będą stanowić wsparcie dla
Twoich potrzeb.
Korzyści dla klientów
■
■

■

■

Rozumiemy Twój biznes i tworzymy dla Ciebie odpowiednie rozwiązania szybko i przejrzyście
Finansowanie dostosujemy do Twoich potrzeb. Przejdź łatwo przez fazę rozruchu dzięki elastycznym planom
płatności, dołącz środki pochodzące ze wsparcia lub uwzględnij sezonowe wahania obrotów
Kwota uzyskana z tytułu zamiany Twojej używanej maszyny może zostać wykorzystana jako wpłata w celu
zmniejszenia rat leasingowych
Oferujemy wszystko z jednej ręki: najnowocześniejsze technologie, inteligentne rozwiązania finansowe,
kompetentną instalację i fachowe utrzymanie w ruchu

9 / 14
9.1.2023

Bystronic: Best choice.

Usługi i pomoc techniczna Bystronic Webshop

Wygodne zakupy online
Zamawiaj swoje części zamienne, materiały eksploatacyjne i narzędzia prosto
i wygodnie w naszym Webshop. 24 godziny na dobę.

Korzyści dla klientów
■

■

■

Dostęp do naszego sklepu internetowego możliwy jest przez 24 godziny na dobę. Znajdziesz tu wszystkie
dostępne artykuły dla Twoich systemów online
Dzięki historii zakupów i funkcji «My best choice» zapiszesz swoje indywidualne listy zakupów lub szybko
i wygodnie zamówisz już wcześniej zamawiane artykuły
Czerp korzyści ze specjalnych promocji online i bądź zawsze dobrze poinformowany o naszych nowościach
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Usługi i pomoc techniczna Bystronic Care
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Pakiety serwisowe Bystronic Care:
dopasowane do potrzeb użytkownika
Każdy klient posiadający indywidualne systemy ma inne potrzeby w zakresie konserwacji, które
zaspokajamy dzięki nowej ofercie serwisowej Bystronic Care. Oferujemy wybór usług, które można
wybierać elastycznie i zgodnie ze swoimi wymaganiami. Osoba kontaktowa z Bystronic pomoże
znaleźć rozwiązanie, wspierające użytkownika tam, gdzie tego potrzebuje.
Pakiet serwisowy firmy Bystronic zapewnia same korzyści: doskonale konserwowana maszyna oznacza zwiększoną produktywność, jak również długi okres eksploatacji i wyższą
wartość przy odsprzedaży. Wiąże się to ze znacznie mniejszym ryzykiem przestojów w
produkcji i najszybszym możliwym usuwaniem usterek, ponieważ doświadczeni i przeszkoleni technicy serwisowi Bystronic oferują najlepszy możliwy serwis producenta.
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Usługi i pomoc techniczna Bystronic Care

Najważniejszym celem marki Bystronics jest zadowolenie klienta
Pracujesz na maszynach precyzyjnych i chcesz wytwarzać
swoje produkty bezproblemowo przy zachowaniu najwyższych
wymogów. Z nami jako partnerem serwisowym skupisz się na
swojej działalności: na obsłudze swoich klientów terminowo i z
najwyższą jakością. Zadbamy o wydajność i dobry stan maszyny,
jak również o pracowników produkcyjnych, ponieważ bezpieczeństwo i wydajność są naszymi priorytetami.

Pakiety serwisowe

Care at Costs

Basic Care

Bystronic Care jest od 30 lat synonimem doświadczenia i jakości
w zakresie technologii i serwisu. Nasi eksperci serwisowi znają
potrzeby i wymagania klientów na wylot i zrobią wszystko, co w
ich mocy, aby spełnić z zapasem ich oczekiwania.
Wybierz odpowiedni pakiet serwisowy spośród zdefiniowanych
poniżej.

Standard Care

Recommended Care

1 wizyta

2 wizyty (2 zmiany)

3 wizyty (3 zmiany)

Stała kwota roczna

Stała kwota roczna

Stała kwota roczna

Podstawowa gwarancja na
maszynę 1 rok
Pomoc techniczna przez infolinię
Zdalna pomoc techniczna
Self Help
360° Advisor
Prace konserwacyjne
Rabat na wizytę konserwacyjną
Przedłużenie gwarancji na
maszynę
Fiber Warranty Premium
Wypożyczenie lasera
Rabat na części serwisowe
Model cenowy

Stała kwota roczna

Bystronic: Best choice.
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Dzięki odpowiedniemu pakietowi Bystronic Care zapewnisz sobie długotrwałą wysoką wydajność swojej maszyny i znacznie zmniejszysz ryzyko
wystąpienia usterek.
Zalety rozwiązania Bystronic Care są oczywiste:

Poszczególne pakiety bazują na sposobie użytkowania dopasowane do potrzeb użytkownika.

Jasność oczekiwań – brak niespodzianek, gdy
chodzi o koszty.

Predykcyjne
doradztwo dla
zapewnienia
kompleksowego
bezpieczeństwa.

Długi okres eksploatacji maszyny
z zachowaniem
wysokiej wartości
przy odsprzedaży.

Wysoka zdolność
produkcyjna
maszyny to wyższa
efektywność
produkcji.

Mniej awarii, co zapewnia lepszą dyspozycyjność i dłuższy okres eksploatacji.

Pakiety umów zostały opracowane z pomocą
naszych techników, ale także na podstawie
opinii klientów i opierają się na wieloletnim doświadczeniu i sprawdzonym materiale danych.
(«Best Demonstrated Practice»).
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Zalety serwisu producenta
Maszyny stają się coraz bardziej wydajne, a ich obsługa jest coraz tańsza w odniesieniu
do ich możliwości produkcyjnych. Tym bardziej potrzebni są specjaliści i oryginalne
części, aby zapewnić optymalną pracę urządzeń, ale także, aby zwiększyć wydajność
produkcji.

Usługi i części pochodzące od producenta (OEM) przynoszą same korzyści:
■

20 do 30 % mniej awarii w porównaniu do utrzymania przez firmy zewnętrzne lub własne służby.

■

10 do 15 % dłuższe czasu produkcji w odniesieniu do części podlegających zużyciu.

■

Wyższa jakość produkcji dzięki oryginalnym częściom do maszyn Bystronic.

■

Wysoko wykwalifikowani technicy z doskonałą wiedzą techniczną i wiedzą o kliencie oraz umiejętnością rozwiązywania
problemów.

■

Lokalna wiedza specjalistyczna z ciągłym szkoleniem symulacyjnym oraz lokalnym.

■

Pełne wsparcie ze strony globalnych zespołów wsparcia technicznego firmy Bystronic.

■

Wieloletnie doświadczenie naszych techników (średnio 12 lat).

■

Zawsze w użyciu najnowsza technologia: diagnostyka, wyszukiwanie części zamiennych, aktualizacje oprogramowania itd.

■

Bieżące informacje o najnowszych technologiach i unowocześnieniach sprzętu.

■

Krótkotrwałe korzyści związane z dostawami lub konserwacją przez firmy zewnętrzne są w większości przypadków niwelowane przez wyższe koszty i irytację. Wykazano to na podstawie gromadzonych danych i opinii klientów.

Czy również i Ciebie możemy przekonać o zaletach Bystronic Care?
Skontaktuj się z nami, chętnie doradzimy w doborze najodpowiedniejszego
pakietu Care.
Więcej informacji można uzyskać na stronie bystronic.com lub u specjalistów
serwisu Bystronic.

