Bystronic: Best choice.

Dịch vụ + Hỗ trợ Mạng lưới chuyên gia tại địa phương

Chuyên gia hỗ trợ tại địa phương
Dịch vụ toàn cầu Bystronic ngay tại ngưỡng cửa nhà bạn và nói ngôn ngữ của bạn.
Chúng tôi hiểu nhu cầu và phát triển các giải pháp phù hợp cho bạn.

Lợi ích cho Khách hàng
■

■

■

■

30 năm kinh nghiệm. Bystronic đại diện cho bí quyết phát triển các hệ thống và dịch vụ công nghệ cao về gia
công kim loại tấm có tính kinh tế và tự động hóa
Chuyên gia trong mọi lĩnh vực. Bystronic hỗ trợ Khách hàng về phần mềm, cấu hình nhà máy và hệ thống, đào
tạo ứng dụng và bảo trì kỹ thuật
Nhanh chóng có mặt. Đội ngũ chuyên viên kỹ thuật của chúng tôi có mặt khắp nơi trên toàn thế giới để hỗ trợ
chuyên môn cho Khách hàng trong toàn bộ vòng đời hoạt động của các hệ thống
Bystronic cung cấp công nghệ và dịch vụ từ một nguồn duy nhất. Bề dày kinh nghiệm trong phát triển sản
phẩm giúp chúng tôi cung cấp các dịch vụ hỗ trợ toàn diện cho Khách hàng

1 / 14
9.1.2023

Bystronic: Best choice.

Dịch vụ + Hỗ trợ Yêu cầu và giải pháp

2 / 14
9.1.2023

Yêu cầu và giải pháp
Bystronic cung cấp cho Khách hàng các dịch vụ toàn diện. Với vai trò là đối tác dịch vụ và kỹ thuật,
chúng tôi giúp khách hàng yên tâm tập trung vào các công việc kinh doanh quan trọng.

Tư vấn và dịch vụ Khách hàng
Lựa chọn đúng đắn những giải pháp sản xuất đáp ứng các nhu
cầu cho hiện tại và tương lai.
Chuyên gia của chúng tôi xin được hân hạnh tư vấn về danh mục
sản phẩm đa dạng của Bystronic.

Hướng dẫn và huấn luyện
Sử dụng tối đa công suất hệ thống. Chúng tôi hướng dẫn nhân
viên vận hành sử dụng các giải pháp hệ thống một cách chuyên
nghiệp.

Bảo trì và dịch vụ
Doanh nghiệp luôn mong muốn sử dụng máy móc có độ chính
xác cao, sản xuất thuận lợi ngay cả trong những điều kiện yêu
cầu khắt khe nhất. Với năng lực bảo trì và dịch vụ của chúng tôi,
Khách hàng sẽ được cung cấp các dịch vụ hỗ trợ nhanh chóng và
đáng tin cậy.

Dịch vụ kỹ thuật số
Với dịch vụ kỹ thuật số của chúng tôi, Khách hàng sẽ luôn được
kết nối và luôn đi đầu trong lĩnh vực công nghệ. Theo dõi và
phân tích các quy trình. Giải pháp của chúng tôi giúp quy trình
sản xuất minh bạch và hiệu quả hơn.

Đầu tư tài chính
Mở ra những cơ hội mới bằng các giải pháp đầu tư tài chính phù
hợp. Chúng tôi có thể cung cấp các giải pháp linh hoạt hỗ trợ các
yêu cầu của Khách hàng.

Bystronic Webshop
Đặt mua phụ tùng, trang thiết bị và khuôn chấn dễ dàng, tiện lợi
tại cửa hàng trên trang web của chúng tôi. 24/24.
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Dịch vụ + Hỗ trợ Tư vấn và dịch vụ Khách hàng

Giải pháp lý tưởng cho mọi yêu cầu
Lựa chọn đúng đắn những giải pháp sản xuất đáp ứng các nhu cầu cho hiện tại và
tương lai. Chuyên gia của chúng tôi xin được hân hạnh tư vấn về danh mục các sản
phẩm đa dạng của Bystronic.
Lợi ích cho Khách hàng
■

■

■

Chuyên gia của chúng tôi thực hiện phân tích tính khả thi và giúp Khách hàng lựa chọn đúng hệ thống và
khuôn chấn cho các ứng dụng cụ thể
Chuyển đổi sang công nghệ mới nhanh chóng và đơn giản. Các hệ thống cắt bằng tia laser được tân trang đa
dạng giúp cung cấp các điều kiện thuận lợi cho Khách hàng ở mọi thời điểm
Mở ra các khả năng và ứng dụng mới. Bằng việc nâng cấp các máy móc và phần mềm hiện tại, chúng tôi giúp
điều chỉnh khả năng sản xuất của Khách hàng theo những yêu cầu không ngừng thay đổi
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Dịch vụ + Hỗ trợ Hướng dẫn và đào tạo

Bí quyết công nghệ cho doanh nghiệp
Sử dụng tối đa công suất hệ thống. Chúng tôi huấn luyện nhân viên vận hành sử
dụng các giải pháp hệ thống một cách chuyên nghiệp.

Lợi ích cho Khách hàng
■

■
■

Nhanh chóng đạt được chất lượng yêu cầu. Những khóa huấn luyện đã được chứng nhận bảo đảm máy móc
và hệ thống được sử dụng an toàn và hiệu quả
Chúng tôi cung cấp các khóa huấn luyện kết hợp lý thuyết với ứng dụng thực tế
Các khóa huấn luyện tổ chức tại trung tâm huấn luyện hiện đại, sử dụng các trang thiết bị hiện đại nhất.
Chúng tôi cũng thực hiện huấn luyện hiện trường tại doanh nghiệp theo yêu cầu
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Dịch vụ + Hỗ trợ Bảo trì và dịch vụ

Bảo đảm sản xuất thuận lợi
Doanh nghiệp luôn mong muốn sử dụng máy móc có độ chính xác cao, sản xuất
thuận lợi ngay cả trong những môi trường đòi hỏi khắt khe nhất. Với năng lực
bảo trì và dịch vụ của chúng tôi, Khách hàng sẽ được cung cấp các dịch vụ hỗ trợ
nhanh chóng và đáng tin cậy.
Lợi ích cho Khách hàng
■

■

■

■

Các thỏa thuận dịch vụ phần cứng và phần mềm của chúng tôi là nền tảng duy trì giá trị và hiệu suất không
giới hạn của máy móc và bảo đảm quy trình sản xuất được thực hiện suôn sẻ
Trong trường hợp máy ngừng hoạt động, nhóm hỗ trợ của chúng tôi luôn sẵn sàng túc trực bên đường dây
để thực hiện trợ giúp qua điện thoại và với các công cụ hỗ trợ từ xa hiệu suất cao để hỗ trợ Khách hàng nhanh
chóng và hiệu quả
Nhờ mạng lưới toàn cầu, các kỹ thuật viên dịch vụ của chúng tôi nhanh chóng có mặt khi Khách hàng yêu cầu,
để khắc phục sự cố
Bảo trì và nâng cấp máy định kỳ bảo đảm tình trạng kỹ thuật tốt nhất cho hệ thống, giúp tối đa hóa tính sẵn
sàng của hệ thống
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Dịch vụ + Hỗ trợ Bảo trì và dịch vụ

Cập nhật và cập nhật
Đạt được lợi thế cạnh tranh và củng cố hệ thống một cách bền
vững. Tùy chọn nâng cấp phần cứng và phần mềm giúp dễ dàng
bổ sung các chức năng mới, mở rộng phạm vi các ứng dụng.

Lợi ích cho Khách hàng
■

■

Nâng cấp từng bộ phận cụ thể là giải pháp có lợi giúp liên tục
hiện đại hóa môi trường sản xuất
Chúng tôi hỗ trợ bằng nhiều bản cập nhật và nâng cấp cho
phần mềm và phần cứng của Khách hàng

Phụ tùng và trang thiết bị
Bảo đảm máy luôn đạt hiệu suất cao. Chất lượng của các phụ
tùng và trang thiết bị, cũng như các sản phẩm của Bystronic luôn
xứng đáng với niềm tin của Khách hàng.

Lợi ích cho Khách hàng
■

■

■

Phụ tùng Bystronic chính hãng bảo đảm duy trì giá trị và gia
tăng tuổi thọ hoạt động của các hệ thống
Các trang thiết bị Bystronic được các chuyên gia chọn lựa và
kiểm tra kỹ càng. Những sản phẩm này tuyệt đối phù hợp với
hệ thống của Khách hàng và góp phần bảo đảm kết quả sản
xuất tối ưu
Hệ thống hậu cần ở nhiều cấp độ của chúng tôi giúp cung cấp
trang thiết bị kịp thời và bảo đảm thời gian giao hàng nhanh
chóng
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Dịch vụ + Hỗ trợ Dịch vụ số

Kỹ thuật số và kết nối
Với dịch vụ kỹ thuật số của chúng tôi, Khách hàng sẽ luôn được kết nối và cập nhật
những công nghệ mới nhất. Theo dõi và phân tích các quy trình. Giải pháp của
chúng tôi giúp quy trình sản xuất minh bạch và hiệu quả hơn.

Dịch vụ Kỹ thuật số
Bystronic đã cung cấp nền tảng máy móc hiện đại «sẵn sàng
cho Industry 4.0». Có thể thu thập và phân tích dữ liệu máy móc
thông qua Connectivity Kit. Vì vậy, chỉ cần một cú nhấp chuột,
đội ngũ hỗ trợ toàn cầu của chúng tôi luôn luôn đồng hành và
hỗ trợ Khách hàng một cách nhanh chóng và thuần thục trong
trường hợp máy móc bị hỏng.
Bằng giao diện OPC-UA, chúng tôi cũng có thể thực hiện tích hợp
hệ thống và phần mềm.

Connectivity Kit

Bystronic: Best choice.

Dịch vụ + Hỗ trợ Dịch vụ số

ByCockpit
Thông tin theo thời gian thực kỹ thuật số phục vụ gia công chi
tiết kim loại tấm. Ứng dụng ByCockpit cập nhật các chỉ số chính
được chọn về hiệu suất của máy, hiệu quả sản xuất và lượng tồn
nguyên vật liệu.

Lợi ích cho Khách hàng
■

■

■

■

Hoàn toàn minh bạch về năng suất và khả năng tối ưu hóa.
Việc theo dõi theo thời gian thực cung cấp các chỉ số chính về
tất cả các máy chấn và máy cắt Bystronic tích hợp (được trang
bị giao diện OPC UA)
Thiết kế widget độc đáo giúp có góc nhìn tổng thể toàn cục
về các quy trình sản xuất và góc nhìn chi tiết về hiệu suất máy,
việc sử dụng máy, thời gian sản xuất và bảo trì cũng như lượng
nguyên vật liệu trong kho
Cấu hình lý tưởng cho mọi người dùng. Một loạt các widget
cho phép lựa chọn cụ thể các chỉ số chính và kết hợp các màn
hình chi tiết trong ứng dụng ByCockpit sử dụng nguyên lý
Drag & Drop
Theo dõi các chỉ số chính mọi lúc, mọi nơi. Là ứng dụng web,
ByCockpit có sẵn trên tất cả các thiết bị di động
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Dịch vụ + Hỗ trợ Đầu tư tài chính

Đầu tư tài chính linh hoạt
Mở ra những cơ hội mới bằng các giải pháp đầu tư tài chính phù hợp.
Chúng tôi cung cấp các giải pháp linh hoạt hỗ trợ các yêu cầu của Khách hàng.

Lợi ích cho Khách hàng
■

■

■

■

Chúng tôi hiểu doanh nghiệp và chúng tôi phát triển giải pháp phù hợp cho Khách hàng, nhanh chóng và
minh bạch
Chúng tôi áp dụng hình thức đầu tư tài chính theo yêu cầu của Khách hàng. Xây dựng giai đoạn khởi nghiệp
bằng các kế hoạch thanh toán linh hoạt, tận dụng các quỹ hỗ trợ phát triển hoặc hệ số trong biến động kinh
doanh theo mùa
Có thể dùng doanh thu từ việc bán máy móc đã qua sử dụng làm khoản trả trước để giảm số tiền thanh toán
trả góp cho việc thuê máy
Chúng tôi mang đến cho Khách hàng tất cả mọi thứ từ chỉ từ một nguồn duy nhất: công nghệ hiện đại, giải
pháp đầu tư tài chính thông minh, khả năng lắp đặt và bảo trì chuyên nghiệp
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Dịch vụ + Hỗ trợ Bystronic Webshop

Đặt hàng trực tuyến tiện lợi
Đặt mua phụ tùng, trang thiết bị và khuôn chấn dễ dàng, tiện lợi tại cửa hàng trên
trang web của chúng tôi. 24/24.

Lợi ích cho Khách hàng
■

■

■

Cửa hàng trên trang web của chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ 24/24. Có thể tìm trực tuyến tất cả các sản
phẩm cho hệ thống của Khách hàng
Với tính năng lịch sử mua hàng và chức năng «My best choice», có thể lưu danh sách mua hàng cụ thể hoặc
đặt mua lại phụ tùng nhanh chóng và đơn giản
Hưởng lợi từ các chương trình khuyến mãi trực tuyến đặc biệt và luôn cập nhật về cải tiến sản phẩm của
chúng tôi
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Dịch vụ + Hỗ trợ Bystronic Care
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Gói Dịch vụ Bystronic Care:
Được thiết kế dành riêng cho nhu cầu của
Khách hàng
Khách hàng và các hệ thống riêng lẻ, mỗi hệ thống đều có nhu cầu bảo trì khác nhau, chúng tôi
bao gồm vấn đề này trong đề nghị dịch vụ Bystronic Care mới. Chúng tôi giới thiệu cho Khách hàng
nhiều dịch vụ mà Khách hàng có thể lựa chọn linh hoạt và theo nhu cầu. Nhân viên liên lạc của
Bystronic sẽ hỗ trợ Khách hàng tìm kiếm giải pháp hỗ trợ chính xác khi Khách hàng cần.
Gói dịch vụ từ Bystronic mang đến những lợi ích sau: Máy được bảo trì ở mức cao nhất đồng
nghĩa với việc năng suất và độ bền được nâng cao và giá trị bán lại cao hơn. Điều này nghĩa
là rủi ro hao hụt trong sản xuất được hạn chế hơn đáng kể và sự cố gián đoạn được giải
quyết nhanh nhất có thể, vì các kỹ thuật viên dịch vụ Bystronic có kinh nghiệm và được đào
tạo cung cấp cho Khách hàng dịch vụ sản xuất thiết bị chính hãng (OEM) tốt nhất có thể.

Bystronic: Best choice.
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Dịch vụ + Hỗ trợ Bystronic Care

Mục tiêu cuối cùng của Bystronic là làm Khách hàng hài lòng
Khách hàng sử dụng máy móc có độ chính xác và muốn vận hành
sản xuất suôn sẻ theo yêu cầu cao nhất. Khi có chúng tôi đồng
hành làm đối tác dịch vụ, Khách hàng có thể yên tâm tập trung
vào công việc kinh doanh, phục vụ khách hàng của mình đúng
thời hạn và cung cấp chất lượng vượt trội. Chúng tôi quan tâm
đến hiệu quả và độ bền của máy móc cũng như nhân lực sản xuất
của Khách hàng, bởi vì an toàn và hiệu suất là ưu tiên hàng đầu.

Gói dịch vụ

Chăm sóc theo
giá thành
(Care at Costs)

Bystronic Care đồng nghĩa 30 năm kinh nghiệm và chất lượng
trong công nghệ và dịch vụ. Các chuyên gia dịch vụ của chúng
tôi thấu hiểu chính xác nhu cầu và yêu cầu của Khách hàng, và sẽ
làm mọi thứ để đáp ứng sự mong đợi của Khách hàng.
Từ các gói dịch vụ được xác định, Khách hàng hãy chọn gói phù
hợp.

Chăm sóc cơ bản
(Basic Care)

Chăm sóc tiêu
chuẩn
(Standard Care)

Chăm sóc khuyến nghị
(Recommended Care)

1 lần bảo dưỡng

2 lần bảo dưỡng (2 ca)

3 lần bảo dưỡng (3 ca)

Chi phí cố định
mỗi năm

Chi phí cố định
mỗi năm

Chi phí cố định
mỗi năm

Bảo hành máy cơ bản 1 năm
Đường dây nóng hỗ trợ
Hỗ trợ từ xa
Tự trợ giúp
Cố vấn 360°
Nhân sự bảo trì
Giảm giá khi đi bảo dưỡng
Gia hạn bảo hành máy
Fiber Warranty Premium
Cho mượn máy Laser (Loan Laser)
Giảm giá các phụ tùng bảo trì
Định giá

Chi phí cố định
mỗi năm
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Dịch vụ + Hỗ trợ Bystronic Care

Với gói Bystronic Care phù hợp, có thể bảo đảm hiệu suất máy cao trong
dài hạn và hạn chế đáng kể rủi ro gián đoạn do hỏng hóc.
Các lợi ích của giải pháp Bystronic Care đã thể hiện:

Các gói riêng lẻ dựa vào việc sử dụng, vì vậy các
gói này được thiết kế riêng dành cho nhu cầu
của Khách hàng.

Sự minh bạch về
những điều mà
Khách hàng có thể
mong đợi – không
có bất ngờ khi đề
cập đến chi phí.

Thực hiện tư vấn
hán đoán để bảo
đảm độ an toàn
toàn diện.

Máy có độ bền và
giá trị bán lại cao.

Năng suất máy cao
hơn để sản xuất
hiệu quả hơn.

Ít trục trặc hơn giúp khả năng sẵn sàng máy lớn
hơn và thời gian hoạt động cao hơn.

Các gói hợp đồng được phát triển qua sự hợp
tác với nhân viên kỹ thuật của chúng tôi, cũng
như từ phản hồi từ Khách hàng. Chúng được
dựa trên kinh nghiệm lâu năm và kết quả phân
tích dữ liệu («Thực tiễn được chứng minh tốt
nhất»).

Bystronic: Best choice.

Dịch vụ + Hỗ trợ Bystronic Care
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Lợi ích của OEM
Máy móc ngày càng trở nên hiệu quả và hoạt động vận hành máy móc so với năng lực
sản xuất ngày càng hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Thêm những lý do Khách hàng cần các
chuyên gia và các phụ tùng chính hãng để bảo đảm hệ thống của Khách hàng không
những hoạt động tối ưu mà hiệu quả sản xuất còn được nâng cao.

Các dịch vụ và các phụ tùng dịch vụ chính hãng từ nhà sản xuất (OEM) mang đến các lợi ích:
■

Giảm hơn 20 đến 30% sự cố trục trặc so với việc bảo dưỡng do công ty bên thứ ba hoặc nhân sự nội bộ thực hiện.

■

Thời gian sản xuất lâu hơn 10 đến 15% đối với các phụ tùng bị mòn.

■

Chất lượng đầu ra cao hơn khi sử dụng phụ tùng máy Bystronic chính hãng.

■

Các kỹ thuật viên được đào tạo bài bản nhất với kỹ thuật cùng kiến thức khách hàng và năng lực giải quyết vấn đề vượt trội.

■

Chuyên môn địa phương cùng với đào tạo tại chỗ và hỗ trợ mô phỏng liên tục.

■

Hỗ trợ toàn diện thông qua các nhóm hỗ trợ kỹ thuật toàn cầu của Bystronic.

■

Các kỹ thuật viên của chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm (trung bình là 12 năm).

■

Luôn sử dụng công nghệ mới nhất: chẩn đoán, tìm phụ tùng thay thế, cập nhật phần mềm, v.v.

■

Thông tin liên tục về các công nghệ mới nhất và nâng cấp cho thiết bị của Khách hàng.

■

Lợi ích ngắn hạn của việc giao hàng hoặc bảo trì thông qua bên thứ ba sau đó bị hủy bỏ do chi phí cao hơn và xảy ra sự cố
trong hầu hết các trường hợp. Điều này đã được chứng minh qua việc thu thập dữ liệu và phản hồi của khách hàng.

Khách hàng cũng sẽ để chúng tôi thuyết phục Khách hàng về những lợi ích của
Bystronic Care chứ?
Hãy liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ sẵn lòng tư vấn để Khách hàng tìm được gói
Chăm sóc tốt nhất.
Tìm hiểu thêm tại bystronic.com hoặc từ chuyên gia dịch vụ Bystronic.

