Bystronic: Best choice.

Palvelut + tukitoiminnot Osaamista paikan päällä

Osaamista paikan päällä
Bystronic on paikan päällä kaikkialla maailmassa ja puhuu samaa kieltä kanssasi.
Me ymmärrämme tarpeesi ja kehitämme sinulle sopivia ratkaisuja.

Hyödyt asiakkaan kannalta
■

■

■

■

30 vuoden kokemus. Bystronic merkitsee taitotietoa taloudellisen levyntyöstön ja automaation hightech-
järjestelmien ja palvelujen kehittämisessä
Kaikkien alojen asiantuntijat. Bystronic on asiakkaidensa tukena ohjelmistoin sekä laitteisto- ja järjestelmäkokonaisuuksin sekä tarjoamalla sovelluskoulutusta ja teknistä huoltoa
Nopeasti paikalla. Huoltomekaanikkomme kaikkialla maailmassa ovat valmiina huoltamaan asiakkaidemme
järjestelmiä ammattimaisesti niiden koko eliniän
Bystronic tarjoaa tekniikan ja palvelut samasta osoitteesta. Tuotteidemme erittäin pitkälle ulottuvan kehitysasteen ansiosta olemme asiakkaidemme rinnalla kattavin palveluvalikoimin
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Tarpeet ja ratkaisut
Bystronicilla on tarjolla kattava palveluvalikoima.
Kun valitset meidät kumppaniksesi tekniikassa ja huollossa, voit keskittyä tärkeimpiin asioihisi:
liiketoimintaan.

Opastus ja asiakaspalvelu
Tee oikea päätös ja valitse valmis ratkaisu, joka täyttää vaatimuksesi tänään ja tulevaisuudessa. Asiantuntijamme esittelevät
sinulle Bystronicin monipuolista valikoimaa mielellään.

Koulutus ja harjoittelu
Hyödynnä laitteistojasi parhaalla mahdollisella tavalla. Me koulutamme laitteistojesi käyttäjiä käsittelemään järjestelmäratkaisujamme ammattimaisesti.

Huolto ja ylläpito
Käytät työssäsi tarkkuuskoneita ja haluat tuotannon sujuvan
kitkattomasti silloinkin, kun vaatimukset ovat erittäin tiukat. Tarjoamalla huolto- ja ylläpitopalveluita olemme tukenasi nopeasti
ja luotettavasti.

Digitaaliset palvelut
Digitaalisten palvelujemme ansiosta pysyt verkottuneena ja
aina tekniikan uusimmalla tasolla. Valvo ja analysoi prosessejasi.
Meidän ratkaisumme auttavat sinua tekemään tuotannostasi
avoimempaa ja tehokkaampaa.

Rahoitus
Avaa itsellesi uusia mahdollisuuksia sopivan rahoituksen avulla.
Tarjoamme joustavia ratkaisuja, jotka tukevat sinun tarpeitasi.

Bystronic Webshop
Tilaa varaosat, kulutusmateriaalit ja työkalut helposti ja mukavasti Webshop-verkkokaupastamme.
Kellon ympäri.
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Ihanteellinen ratkaisu jokaiseen
tarpeeseen
Tee oikea päätös ja valitse valmis ratkaisu, joka täyttää vaatimuksesi tänään ja
tulevaisuudessa. Asiantuntijamme esittelevät sinulle Bystronicin monipuolista
valikoimaa mielellään.
Hyödyt asiakkaan kannalta
■

■

■

Asiantuntijamme laativat toteutettavuusanalyysit ja auttavat löytämään juuri oikeat, käyttötarkoituksiesi
mukaiset järjestelmät
Siirry nopeasti ja helposti uuden teknologian käyttöön. Laajasta kunnostettujen laserleikkausjärjestelmien
valikoimastamme saat tarvitsemasi aina edullisin ehdoin
Kasvata kapasiteettejasi ja mahdollisuuksiasi. Laajentamalla konekalustoasi ja päivittämällä ohjelmistojasi
mukautamme tuotantoasi uusiin vaatimuksiin myös jälkikäteen
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Tietotaitoa yrityksellesi
Hyödynnä laitteistojasi parhaalla mahdollisella tavalla. Me koulutamme laitteistojesi käyttäjiä käsittelemään järjestelmäratkaisujamme ammattimaisesti.

Hyödyt asiakkaan kannalta
■

■
■

Nopeasti haluamaasi laatuun. Sertifioiduilla koulutuksilla takaat laitteistojesi ja järjestelmiesi turvallisen ja
tehokkaan käytön
Meillä on tarjolla laaja koulutusvalikoima, jossa teoria ja käytäntö yhdistyvät
Koulutukset järjestetään nykyaikaisessa koulutuskeskuksessamme, jossa on käytettävissä uusimmat välineet.
Halutessasi tarjoamme koulutusta myös omissa tiloissasi
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Jotta tuotanto sujuu kitkattomasti
Käytät työssäsi tarkkuuskoneita ja haluat tuotannon sujuvan kitkattomasti
silloinkin, kun vaatimukset ovat erittäin tiukat. Tarjoamalla huolto- ja ylläpitopalveluita olemme tukenasi nopeasti ja luotettavasti.
Hyödyt asiakkaan kannalta
■

■

■

■

Ohjelmistoja ja laitteistoja koskevat huoltosopimuksemme ovat perusta koneidesi jälleenmyyntiarvon ja
suorituskyvyn säilymiselle ja tuotannon kitkattomuuden varmistamiselle
Jos kone menee epäkuntoon, nopeaa ja tehokasta apua saa puhelimitse Helpline-numerostamme ja Remote
Support -etätukityökaluja käyttämällä
Maailmanlaajuisen verkostomme ansiosta huoltomekaanikkomme saapuvat tarvittaessa nopeasti paikan
päälle korjaamaan häiriön
Määräaikaisilla huolloilla ja tarkastuksilla taataan järjestelmiesi paras mahdollinen tekninen kunto ja
varmistetaan siten niiden erinomainen käytettävyys
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Päivitykset ja versiolaajennukset
Varmista itsellesi edut ja paranna järjestelmiäsi pysyvästi.
Laitteistojen ja ohjelmistojen jälkivarusteluvaihtoehdoillamme lisäät n
 äppärästi uusia toimintoja ja laajennat
siten sovellusvalikoimaasi.

Hyödyt asiakkaan kannalta
■

■

Yksittäisten komponenttien lisääminen jälkikäteen on kannattava tapa modernisoida tuotantoa jatkuvasti
Olemme tukenasi tarjoamalla laajan valikoiman ohjelmisto- ja
laitteistopäivityksiä ja versiolaajennuksia

Varaosat ja kulutusmateriaali
Varmista koneesi erinomainen suorituskyky. Luota tarjoamaamme laatuun myös varaosien ja kulutusmateriaalin suhteen.

Hyödyt asiakkaan kannalta
■

■

■

Alkuperäiset Bystronic-varaosat takaavat järjestelmiesi jälleenmyyntiarvon säilymisen ja pidentävät niiden käyttöikää
Bystronic-kulutusmateriaalit ovat asiantuntijoidemme tarkoin
valitsemia ja testaamia. Ne soveltuvat optimaalisesti järjestelmääsi ja auttavat saavuttamaan erinomaiset tuotantotulokset
Hajautetun logistiikkamme ansiosta saatavuus on hyvä ja
toimitusajat lyhyet
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Digitaalinen ja verkottunut
Digitaalisten palvelujemme ansiosta pysyt verkottuneena ja aina tekniikan
uusimmalla tasolla. Valvo ja analysoi prosessejasi. Meidän ratkaisumme auttavat
sinua tekemään tuotannostasi avoimempaa ja tehokkaampaa.

Digitaaliset palvelut
Bystronicin moderneimmat konealustat ovat Industry 4.0 -valmiita. Connectivity Kitillä voidaan kerätä ja analysoida koneen
tiedot. Siten globaali tukemme on aina vain yhden napsautuksen
päässä ja valmiina auttamaan nopeasti ja pätevästi, jos kone on
mennyt epäkuntoon. OPC-UA-liitäntämme kautta asiakkaamme
voivat integroida järjestelmät ja ohjelmistot.

Connectivity Kit
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ByCockpit
Levyntyöstön digitaaliset ja reaaliaikaiset tiedot. ByCockpit kertoo valituilla tunnusluvuilla koneiden suoritustehosta, valmistuksen tehokkuudesta ja materiaalivaraston tilanteesta.

Hyödyt asiakkaan kannalta
■

■

■

■

Täysi läpinäkyvyys tuottavuuteen ja optimointimahdollisuuksiin. Reaaliaikainen valvonta tuottaa tunnuslukuja kaikista
integroiduista Bystronic leikkaus- ja särmäyskoneista (joissa
OPC UA -liitäntä)
Ainutlaatuinen Widget-pienoissovellustoteutus mahdollistaa selkeän kuvan saamisen tuotannosta ja yksityiskohtaiset
esitykset koneiden suoritustehosta, koneiden käyttöasteesta, tuottavista ajoista ja odotusajoista sekä varaston
materiaalitilanteesta
Ihanteellinen kokonaisuus kaikille käyttäjille. Kattavilla
Widget-pienoissovelluksilla tunnusluvut voidaan valita
yksilöllisesti, kuten myös yksityiskohtaiset esitykset ByCockpit
-järjestelmän Drag & Drop -toiminnolla
Tunnuslukujen yleinen ja jatkuva valvonta. Internet-sovelluksena ByCockpit toimii lähes kaikissa mobiilipäätelaitteissa
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Joustava rahoitus
Avaa itsellesi uusia mahdollisuuksia sopivan rahoituksen avulla.
Tarjoamme joustavia ratkaisuja, jotka tukevat sinun tarpeitasi.

Hyödyt asiakkaan kannalta
■
■

■
■

Me ymmärrämme liiketoimintaasi ja kehitämme sinulle sopivat ratkaisut nopeasti ja avoimesti
Sovitamme rahoituksen tarpeidesi mukaisesti. Sovi käyttöönottovaiheen ajaksi joustavat maksusuunnitelmat,
hyödynnä julkisia rahoitusmahdollisuuksia tai ota huomioon kausiluontoiset heilahtelut liikevaihdossa
Kun vaihdat entisen koneesi uuteen, voit käyttää vanhan koneen käsirahana ja pienentää siten leasingeriäsi
Tarjoamme sinulle kaiken samasta osoitteesta: uusimman tekniikan, fiksut rahoitusratkaisut, pätevän asennuksen ja osaavan ylläpidon
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Tee ostokset mukavasti verkossa
Tilaa varaosat, kulutusmateriaalit ja työkalut helposti ja mukavasti
Webshop-verkkokaupastamme. Kellon ympäri.

Hyödyt asiakkaan kannalta
■
■

■

Webshop-verkkokauppamme on aina auki. Sieltä löydät järjestelmääsi kaikki saatavilla olevat tuotteet
Ostoshistorian ja My best choice -toiminnon avulla tallennat omat ostoslistasi tai tilaat nopeasti ja näppärästi
lisää samoja tuotteita, joita olet tilannut ennenkin
Hyödy erityisistä verkkotarjouksistamme ja ole aina selvillä tuoteuutuuksistamme
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Bystronic Care -huoltopaketit:
tarkasti tarpeisiinne räätälöidyt
Jokaisella asiakkaalla on yksilölliset koneensa ja erilaiset huoltotarpeet, jotka uudet Bystronic Care
-huoltopalvelutuotteemme kattavat. Pystymme tarjoamaan palveluja, joista voitte valita tarkasti
tarpeidenne mukaiset. Bystronic-yhteyshenkilönne auttaa mielellään oikeiden ratkaisujen
löytämisessä ja tarjoaa tukeaan aina tarvitessanne.
Bystronicin huoltopaketilla saatte vain selviä etuja: moitteettomasti huolletut koneet
merkitsevät lisää tuottavuutta, pitkäikäisyyttä ja parempaa jälleenmyyntiarvoa. Niillä myös
pienennetään tuotannon keskeytymisvaaraa ja taataan ongelmien mahdollisimman nopea
korjaaminen, sillä kokeneet ja koulutetut Bystronic-huoltoasentajat tarjoavat parhaita
mahdollisia alkuperäisen valmistajan huoltopalveluja.
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Bystronicin tärkein päämäärä on asiakkaiden tyytyväisyys
Käytätte työssänne tarkkuuskoneita ja haluatte tuotannon
sujuvan kitkattomasti silloinkin, kun vaatimukset ovat erittäin
tiukat. Kun valitsette meidät huoltokumppaniksi, voitte keskittyä
liiketoiminnassanne tärkeimpään: palvelemaan asiakkaitanne
nopeasti ja ensiluokkaisella laadulla. Me pidämme huolta konekantanne suorituskyvystä ja kunnosta, mutta myös työntekijöistänne, sillä heidän turvallisuutensa ja työnsä tuottavuus ovat
kaikkein tärkeintä.

Huoltopaketit

Care at Costs

Bystronic Care merkitsee 30 vuoden kokemusta ja laatua tekniikassa ja huoltopalveluissa. Pätevät huoltoasentajamme tuntevat
tarpeenne ja vaatimuksenne tarkasti ja tekevät kaikkensa, jotta
odotuksenne tulevat ylittymään.
Kannattaa siis valita määritetyistä huoltopaketeista se sopivin.

Basic Care

Standard Care

Recommended Care

1 käynti

2 käyntiä (2 vuoroa)

3 käyntiä (3 vuoroa)

Kiinteä vuosisumma

Kiinteä vuosisumma

Kiinteä vuosisumma

Koneen perustakuu 1 vuosi
Hotline Support
Remote Support
Self Help
360° Advisor
Huoltotyöt
Alennus huoltokäynnistä
Koneen jatkotakuu
Fiber Warranty Premium
Laserin lainaus
Alennus huolto-osista
Hintamalli

Kiinteä vuosisumma
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Oikein valitulla Bystronic Care -paketilla turvaatte koneiden
suorituskyvyn pitkällä aikavälillä ja pienennätte tuotannon
keskeytymisvaaraa.
Bystronic Care -ratkaisun edut:

Yksittäiset paketit on koottu käyttöperustaisesti ja siten mukautettu tarpeisiinne.

Selkeys odotettavissa olevasta –
ei yllättäviä
kustannuksia.

Kattavan turvallisuuden varmistava ennakoiva
neuvonta.

Koneiden
pitkä käyttöikä
ja parempi
jälleenmyyntiarvo.

Koneiden parempi
tuottavuus merkitsee tehokkaampaa
tuotantoa.

Vähemmän tuotannon keskeytymisiä ja siten
koneiden tehokkaampi käyttö.

Sopimuspaketit ovat syntyneet asiantuntijoidemme koostamina, ja siinä on otettu
huomioon myös asiakkailta saadut palautteet;
koostamisen perustana on pitkä kokemus ja
analysoitu datamateriaali («Best Demonstrated
Practice»).
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Alkuperäisen valmistajan edut
Koneet kehittyvät aina vain tehokkaammiksi ja koneiden käyttö suhteessa tuotantokapasiteettiin aina vain edullisemmaksi. Sitä enemmän tarvitaan asiantuntijoita sekä
alkuperäisiä huolto- ja varaosia, jotta konekannan käyttö on aina optimaalista ja jotta
tuottavuus myös nousee.

Koneen alkuperäisen valmistajan huoltopalveluja ja varaosia (OEM) käyttämällä saavutatte vain etuja:
■

20–30 prosenttia vähemmän tuotannon keskeytymisiä verrattuna kolmansien osapuolten suorittamiin tai itse suoritettaviin
huolto- ja kunnossapitotöihin.

■

10–15 prosenttia pitempään kestävät kulutusosat.

■

Koneiden alkuperäisiä Bystronic-osia käyttämällä työn tulosten korkeampi laatu.

■

Koulutetuilla asentajilla erinomaiset tekniset tiedot ja tiedot asiakkaista sekä pätevät ongelmanratkaisutaidot.

■

Paikalliset asiantuntijat, jotka saavat jatkuvaa simulaatiotuettua koulutusta sekä lähiopetuskoulutusta.

■

Tarvittaessa käytettävissä Bystronicin globaalin teknisen tukitiimin täysi tuki.

■

Huoltoasentajien pitkä kokemus (keskimäärin 12 vuotta).

■

Käytettävissä aina uusin tekniikka: diagnoosi, varaosahaku, ohjelmistopäivitykset jne.

■

Jatkuvat tiedot uusimmasta tekniikasta ja laitteistonne päivitykset.

■

Kolmannen osapuolen tarjoamien varaosa- tai kunnossapitopalvelujen käyttö saattaa hetkellisesti tuoda etuja, mutta usein
niistä myöhemmin koituu lisäkustannuksia ja lisäharmeja. Tämä on käynyt ilmi saamastamme asiakaspalautteesta.

Saammeko tarkemmin esitellä Bystronic Care -huoltosopimusten edut?
Yhteydenotto meihin kannattaa; autamme mielellämme löytämään tarpeisiinne
parhaiten sopivan Care-paketin.
Lisätietoja osoitteesta bystronic.com ja paikalliselta Bystronic-huoltoasiantuntijalta.

