Bystronic: Best choice.

Servis + Destek Yerinde uzmanlık

Yerinde uzmanlık
Bystronic dünya genelinde «yerinde» hizmet vermekte ve sizin dilinizi
konuşmaktadır.
İhtiyaçlarınızı anlıyor ve size özel çözümler geliştiriyoruz.
Müşteriye sağladığı avantajlar
■

■

■

■

30 yıllık deneyim. Bystronic, yüksek teknoloji sistemlerinin geliştirilmesine ve ekonomik sac işleme ve
otomasyon servislerine yönelik kapsamlı bir bilgi birikimine sahiptir
Her alana özgü uzmanlar. Bystronic size yazılım, tesis ve sistem konfigürasyonları, uygulama eğitimi ve teknik
bakım konularında destek vermektedir
Yerinde hızlı hizmet. Servis teknisyenlerimiz sayesinde dünya genelinde, sizin sistemlerinizin tüm kullanım
ömürleri boyunca profesyonel şekilde desteklenmesi için hazır bulunuyoruz
Bystronic tek elden teknoloji ve servis hizmeti sunmaktadır. Ürünlerimizin yüksek geliştirme derinliği
sayesinde, size bütünsel bir hizmet teklifi sunmaktayız
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Servis + Destek İhtiyaçlar ve çözümler

İhtiyaçlar ve Çözümler
Bystronic, hizmetlere yönelik kapsamlı bir teklif sunmaktadır.
Teknoloji ve servis ortağınız olan bizimle birlikte, siz sadece önemli olan noktaya konsantre
olursunuz: İşinize.

Danışmanlık ve Müşteri hizmetleri
Bugün ve gelecekte gereksinimlerinizi karşılayan bir üretim
çözümü için doğru kararı verin. Uzmanlarımız sizi çok yönlü
Bystronic teklifleri hakkında bilgilendirmekten memnuniyet
duyacaktır.

Öğretim ve Eğitim
Sistemlerinizden maksimum verimi alın. Kullanıcılara, profesyonel
çerçevede, sistem çözümlerimiz hakkında eğitim veriyoruz.

Bakım ve Onarım
Hassas makinelerle çalışıyor ve maksimum beklenti ile sorunsuz
üretim süreci istiyorsunuz. Bakım ve onarım tekliflerimiz ile sizlere
hızlı ve güvenilir destek sağlıyoruz.

Dijital hizmetler
Dijital hizmetlerimiz sayesinde her zaman bağlı ve en yeni teknik
standartlarda kalırsınız. Proseslerinizi denetleyin ve analiz edin.
Çözümlerimiz sizi, üretiminizi daha şeffaf ve verimli yapma konusunda desteklemektedir.

Finansman
Sunulan finansman çözümleri ile yeni imkanlardan faydalanın.
İhtiyaçlarınızı karşılayan esnek çözümler sunuyoruz.

Bystronic Webshop
Yedek parçaları, tüketim malzemelerini ve gerekli takımları kolay
ve konforlu bir şekilde Webshop’tan sipariş edebilirsiniz.
24 saat.
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Servis + Destek Danışmanlık ve müşteri hizmetleri

Her ihtiyaç için en uygun çözüm
Bugün ve gelecekte gereksinimlerinizi karşılayan bir üretim çözümü için
doğru kararı verin. Uzmanlarımız sizi çok yönlü Bystronic teklifleri hakkında
bilgilendirmekten memnuniyet duyacaktır.
Müşteriye sağladığı avantajlar
■

■

■

Uzmanlarımız fizibilite analizleri hazırlar ve bireysel uygulamalarınız için doğru sistemleri ve araçları bulmanıza
yardımcı olur
Hızlı ve kolay bir şekilde yeni teknolojilere geçiş yapın. Geniş çapta revizyonlu lazer kesme sistemleri size her
zaman uygun koşullar sunar
Ek kapasiteleri ve uygulamaları açın. Mevcut makine parkınızın ve yazılım güncellemelerinin genişletilmesiyle,
üretiminizi yeni gereksinimlere uyarlıyoruz
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Servis + Destek Eğitim ve öğretim

Şirketiniz için bilgi birikimi
Sistemlerinizden maksimum verimi alın. Kullanıcılara, profesyonel çerçevede,
sistem çözümlerimiz hakkında eğitim veriyoruz.

Müşteriye sağladığı avantajlar
■

■
■

Hızlı şekilde istenen kaliteye ulaşın. Sertifikalı eğitimler tesislerinize ve sistemlerinize yönelik güvenli ve verimli
kullanımı sağlar
Size teori ve pratiğin birleşimi olan geniş bir eğitim teklifi sunuyoruz
İlgili eğitimler en son teknolojili eğitim merkezlerinde en yeni ekipmanlar ile verilmektedir.
Talebiniz üzerine sizin yerinizde de eğitim verilebilmektedir
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Servis + Destek Bakım ve onarım

Sorunsuz bir üretim için
Hassas makinelerle çalışıyor ve maksimum beklenti ile sorunsuz üretim süreci
istiyorsunuz. Bakım ve onarım tekliflerimiz ile sizlere hızlı ve güvenilir destek
sağlıyoruz.
Müşteriye sağladığı avantajlar
■

■

■

■

Yazılım ve donanıma yönelik servis sözleşmelerimiz «Değer koruma»nın ve makinelerinize yönelik sınırsız
performansın temelini oluşturmakta ve sorunsuz bir üretim sürecini sağlamaktadır
Makinenin devre dışı kalması durumunda, destek ekibimiz yardım hattı üzerinden telefonla olduğu gibi güçlü
uzaktan destek araçlarıyla da destek vermekte ve hızlı ve verimli çözümler üretmektedir
Dünya çapındaki hizmet ağımız sayesinde servis teknisyenlerimiz hızlı bir şekilde ilgili yerlere ulaşmakta ve
arızaları gidermektedir
Planlı bakım ve revizyonlar sisteminizin mümkün olan en iyi teknik şartını sağlar
ve böylece yüksek kullanılabilirliğe katkıda bulunur

5 / 14
9.1.2023

Bystronic: Best choice.

Servis + Destek Bakım ve onarım

Güncellemeler ve Yükseltmeler
Bir avantaj elde edin ve sistemlerinizi sürdürülebilir şekilde geliştirin. Donanım ve yazılıma yönelik ilave donanım ekleme opsiyonları sayesinde kolaylıkla yeni fonksiyonları ekleyebilir ve uygulama
yelpazenizi genişletebilirsiniz.

Müşteriye sağladığı avantajlar
■

■

Münferit bileşenlere yönelik ilave donanım ekleme süreci, üretiminizi sürekli olarak modernize edebileceğiniz uygun maliyetli
çözümler sunar
Yazılım ve donanım için geniş çaplı bir güncelleme ve iyileştirme teklifi sunuyoruz

Yedek parçalar ve Tüketim malzemeleri
Makinenizin yüksek performansını garantiye alın. Yedek parçalarda ve tüketim malzemelerinde kalite standartlarımıza güvenin.

Müşteriye sağladığı avantajlar
■

■

■

Orijinal Bystronic yedek parçaları, sistemlerinizin değerinin
korunmasını sağlar ve kullanım ömürlerini artırır
Bystronic tüketim malzemeleri uzmanlarımız tarafından özenle
seçilir ve test edilir. Bunlar, sisteminize optimum uyumludur ve
mükemmel üretim sonuçları elde edilmesini sağlar
Merkezi olmayan lojistik sayesinde yüksek kullanılabilirlik ve
hızlı teslimat imkanları sunuyoruz
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Servis + Destek Dijital hizmetler

Dijital ve Bağlı
Dijital hizmetlerimiz sayesinde her zaman bağlı ve en yeni teknik standartlarda
kalırsınız. Proseslerinizi denetleyin ve analiz edin. Çözümlerimiz sizi, üretiminizi
daha şeffaf ve verimli yapma konusunda desteklemektedir.

Dijital Hizmetler
Bystronic şu anda en gelişmiş Industry 4.0 makine platformlarını
sunmaktadır. Connectivity Kit aracılığıyla, makine verileri toplanabilir ve analiz edilebilir. Bu nedenle küresel desteğimiz her zaman
sadece bir tık ötenizde ve sizi bir makine arızası durumunda hızlı
ve yetkin bir şekilde desteklemek için hazırdır. OPC-UA arayüzümüz ile sistem ve yazılım entegrasyonunu da sağlamaktayız.

Connectivity Kit
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Servis + Destek Dijital hizmetler

ByCockpit
Sac üretimi için dijital gerçek zamanlı bilgiler. ByCockpit seçili
tanımlama kodları ile makine performansı, üretim verimliliği ve
malzeme stoğu hakkında bilgi verir.

Müşteriye sağladığı avantajlar
■

■

■

■

Verimlilik ve optimizasyon potansiyelleri hakkında tam şeffaflık. Gerçek zamanlı izleme sayesinde entegre tüm Bystronic
kesme ve bükme makinelerine yönelik tanımlama kodları elde
edilir (Arabirim OPC-UA ile)
Benzersiz Widget tasarımı üretime yönelik genel bakışı ve makine performansına, makine kapasitesine, üretim ve bekleme
sürelerine ve depodaki malzeme stoğuna yönelik ayrıntılı
görünümleri mümkün kılar
Her kullanıcı için en uygun konfigürasyon. Widget’lere yönelik
geniş seçim imkanı, tanım kodlarının kişisel olarak seçilmesini
ve Drag & Drop prensibi ile ByCockpit’te ayrıntılı görünüm
kombinasyonunu sağlar
Tanım kodlarının her yerde ve her zaman denetlenmesi mümkündür. Web uygulaması olarak ByCockpit neredeyse tüm
mobil son cihazlarda kullanılabilir
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Servis + Destek Finansman

Esnek finansman
Sunulan finansman çözümleri ile yeni imkanlardan faydalanın.
İhtiyaçlarınızı karşılayan esnek çözümler sunuyoruz.

Müşteriye sağladığı avantajlar
■
■

■

■

İşinizi anlıyor ve size uygun çözümleri hızlı ve şeffaf bir şekilde geliştiriyoruz
Finansman sürecini ihtiyaçlarınıza göre düzenliyoruz. Başlangıç aşamasının esnek ödeme planlarıyla
köprülenmesi, sübvansiyonları veya mevsimsel satış dalgalanmalarını dikkate almaktadır
Kullanılmış makinenizin değişiminden sağlanan gelir, finansal kiralama oranlarını düşürmek için peşinat olarak
kullanılabiliyor
İhtiyacınız olan her şeyi tek elden sunuyoruz: En yeni teknolojiler, akıllı finansman çözümleri, uzman kurulum
ve profesyonel bakım
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Servis + Destek Bystronic Webshop

Konforlu online satın alma
Yedek parçaları, tüketim malzemelerini ve gerekli takımları kolay ve konforlu bir
şekilde Webshop’tan sipariş edebilirsiniz. 24 saat.

Müşteriye sağladığı avantajlar
■

■

■

Webshop’a 24 saat erişim sağlayabilirsiniz. Burada sisteminiz için gerekli tüm ürünleri online olarak
bulabilirsiniz
Alışveriş geçmişi ve «My best choice» işlevi sayesinde, bireysel alışveriş listelerini veya önceden sipariş edilen
ürünleri hızlı ve kolay bir şekilde saklamış olursunuz
Özel online işlemlerden faydalanın ve daima ürün yenilikleri hakkında bilgi edinin
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Servis + Destek Bystronic Care
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Bystronic Care servis paketleri:
İhtiyaçlarınıza uygun
Özel sistemlere sahip her müşterinin, yeni Bystronic Care servis teklifleriyle karşıladığımız çeşitli
bakım ihtiyaçları vardır. Size, ihtiyaçlarınıza göre esnek bir şekilde seçim yapabileceğiniz çeşitli
hizmetler sunuyoruz. Bystronic temsilciniz, ihtiyaç duyduğunuz noktada sizi destekleyen çözümü
bulmanıza yardımcı olacaktır.
Bir Bystronic servis paketi size sadece avantaj sunar: Birinci sınıf bir bakımın uygulandığı
makine, arttırılmış verimlilik, uzun ömürlülük ve satış değerini ifade eder. Deneyimli ve
eğitimli Bystronic servis teknisyenleri size mümkün olan en iyi OEM servisini sunar. Bu da
çok daha düşük üretim kesintisi riski ve mümkün olan en hızlı sorun giderme ile ilişkilidir.
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Servis + Destek Bystronic Care

Bystronic'in en büyük hedefi sizin memnuniyetinizdir
Hassas makinelerle çalışıyor ve maksimum beklenti ile sorunsuz
üretim süreci istiyorsunuz. Servis ortağınız olarak bizimle, işinize
odaklanabilirsiniz: Müşterilerinize zamanında ve yüksek kaliteli
hizmet verebilirsiniz. Makinenizin yanı sıra üretim çalışanlarınızın
da verimliliği ve sağlığıyla da ilgileniriz. Çünkü güvenlik ve performans bizim için öncelikli konulardır.

Servis paketleri

Care at Costs

Bystronic Care, teknoloji ve servis alanında 30 yıllık deneyimi ve
kaliteyi temsil eder. Servis uzmanlarımız ihtiyaçlarınızı ve gereksinimlerinizi tam olarak bilir ve beklentilerinizden fazlasını sunmak
için ellerinden geleni yapar.
Sizin için tanımlanan servis paketlerinin arasından size uygun
olanı seçin.

Basic Care

Standard Care

Recommended Care

1 ziyaret

2 ziyaret (2 vardiya)

3 ziyaret (3 vardiya)

Yıl başına sabit tutar

Yıl başına sabit tutar

Yıl başına sabit tutar

1 yıllık temel makine garantisi
Hotline Support
Remote Support
Self Help
360° Advisor
Bakım çalışmaları
Bakım ziyareti indirimi
Makine garantisini uzatma
Fiber Warranty Premium
Lazer kiralama
Bakım parçalarında indirim
Fiyat modeli

Yıl başına sabit tutar
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Servis + Destek Bystronic Care
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Doğru Bystronic Care paketiyle, makinenizin uzun süre yüksek performans sağlamasını ve arıza kesintisi tehlikelerini önemli ölçüde azaltmayı
garanti edersiniz.
Bir Bystronic Care çözümünün avantajları oldukça açıktır:

Münferit paketler kullanıma dayalıdır ve
dolayısıyla ihtiyaçlarınıza uygundur.

Sizi bekleyenin ne
olduğunu bilirsiniz ve masraflar
konusunda sürpriz
yaşamazsınız.

Kapsamlı güvenlik
için geleceğe
dönük tavsiyeler.

Yüksek satış değeri
ile uzun ömürlü
makineler.

Üretimde daha
fazla verimlilik için
makinede daha
yüksek verimlilik.

Daha az kesinti sayesinde daha fazla kullanılabilirlik ve daha yüksek çalışma süresi.

Sözleşme paketleri, hem teknisyenlerimizin
yardımıyla hem de müşteri geri bildirimlerine
göre hazırlanmıştır ve uzun yıllara dayanan
deneyime ve değerlendirilmiş veri materyaline
(«Best Demonstrated Practice») dayanmaktadır.
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OEM avantajları
Makineler gittikçe daha verimli hale gelir ve makinelerin işletimi, üretim kapasitesine
göre daha ucuz hale gelir. Sisteminizin optimum çalışmasını sağlamak ve aynı zamanda
üretim çıktısını arttırmak için ise uzmanlara ve orijinal parçalara daha çok ihtiyacınız
vardır.

Üreticinin orijinal servis performansları ve parçaları (OEM) size sadece avantaj sunar:
■

Üçüncü taraf şirketlerin uyguladığı bakıma veya şirket içi işlere göre % 20 ila 30 oranında daha az kesinti.

■

Aşınan parçalar için % 10 ila 15 oranında daha uzun üretim süreleri.

■

Orijinal Bystronic makine parçalarıyla daha yüksek çıktı kalitesi.

■

Birinci sınıf teknik bilgi, müşteri bilgisi ve problem çözme becerilerine sahip uzman teknisyenler.

■

Sürekli simülasyon destekli ve yerinde eğitim ile yerel uzmanlık.

■

Bystronic'in global teknik destek ekibiyle tam destek.

■

Teknisyenlerimizin uzun yıllara dayanan deneyimi (ortalama 12 yıl).

■

Her zaman en yeni teknolojinin kullanımı: Diyagnoz, yedek parça arama, yazılım güncellemeleri vb.

■

Ekipmanlarınız için en yeni teknoloji ve yükseltmelerle ilgili sürekli bilgi akışı.

■

Üçüncü şahıslar tarafından yapılan teslimatların veya bakımın kısa vadeli avantajları, çoğu zaman daha yüksek maliyetler ve
sorular nedeniyle etkisini kaybeder. Bu bilgi, veri anketleri ve müşteri geri bildirimlerine dayanmaktadır.

Bystronic Care'ın avantajları konusunda sizi ikna edebilir miyiz?
Bizimle iletişime geçerseniz, sizin için en iyi Care paketini bulmak için seve seve
yardımcı oluruz.
Daha fazla bilgiyi bystronic.com adresinden ve Bystronic servis uzmanınızdan
öğrenebilirsiniz.

