Bystronic: Best choice.

Services + Support Expertiză pe plan local

Expertiză pe plan local
Bystronic îşi desfăşoară activitatea în întreaga lume şi vorbeşte limba
dumneavoastră.
Înţelegem care vă sunt cerinţele şi dezvoltăm soluţiile adecvate pentru
dumneavoastră.
Avantajele clienţilor
■

■

■

■

Experienţă de 30 de ani. Bystronic susţine cunoştinţele în ceea ce priveşte dezvoltarea sistemelor de înaltă
tehnologie şi serviciilor pentru prelucrarea economică a tablei şi automatizare
Specialişti în orice domeniu. Bystronic vă susţine oferindu-vă software-uri, configuraţii ale maşinilor şi de
sistem, cursuri de instruire privind aplicaţiile şi întreţinerea tehnică
Rapid la faţa locului. Prin intermediul tehnicienilor noştri de service, suntem disponibili pretutindeni în lume,
pentru a vă întreţine în mod profesionist sistemele pe întreaga durată de viaţă a acestora
Bystronic oferă tehnologie şi service dintr-o singură sursă. Datorită nivelului înalt de dezvoltare al produselor
noastre, vă oferim o gamă completă de servicii
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Cerinţe şi soluţii
Bystronic vă oferă o gamă cuprinzătoare de servicii.
Cu noi, în calitate de partener în domeniul tehnologiei şi service-ului, vă concentraţi asupra a ceea
contează: afacerea dumneavoastră.

Consultanţă şi servicii pentru clienţi
Luaţi decizia corectă pentru o soluţie de fabricaţie care să
răspundă exigenţelor dumneavoastră, atât în prezent, cât şi pe
viitor. Specialiştii noştri vă stau la dispoziţie pentru a vă consilia
cu privire la oferta variată a companiei Bystronic.

Şcolarizare şi instruire
Profitaţi la maximum de maşinile dumneavoastră. Vă instruim
operatorii în vederea gestionării profesioniste a soluţiilor noastre.

Service şi întreţinere
Lucraţi cu maşini de precizie şi doriţi să beneficiaţi de o producţie
fără întreruperi, de înaltă calitate. Noi vă susţinem cu oferta noastră de servicii de servisare şi întreţinere rapide şi sigure.

Servicii digitale
Cu serviciile noastre digitale, rămâneţi conectat la reţea şi sunteţi
la curent cu cel mai nou stadiu al tehnologiei. Monitorizaţi-vă şi
analizaţi-vă procesele. Cu soluţiile noastre, producţia dumneavoastră va deveni mai transparentă şi mai eficientă.

Finanţare
Cu finanţarea adecvată, deschideţi calea spre noi posibilităţi.
Vă oferim soluţii flexibile adecvate cerinţelor dumneavoastră.

Bystronic Webshop
Comandaţi piesele de schimb, materiale consumabile şi sculele,
simplu şi confortabil, din Webshop-ul nostru.
Şapte zile din şapte.
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Services + Support Consultanţă şi servicii pentru clienţi

Soluţia ideală pentru fiecare cerinţă
Luaţi decizia corectă pentru o soluţie de fabricaţie care să răspundă exigenţelor
dumneavoastră, atât în prezent, cât şi pe viitor. Specialiştii noştri vă stau la
dispoziţie pentru a vă consilia cu privire la oferta variată a companiei Bystronic.
Avantajele clienţilor
■

■

■

Specialiştii noştri elaborează studii de fezabilitate şi vă ajută să găsiţi sistemele şi sculele corespunzătoare
pentru aplicaţiile dumneavoastră individuale
Faceţi rapid şi uşor trecerea la noile tehnologii. Oferta noastră vastă de sisteme de debitare cu laser recondiţionate vă oferă condiţii convenabile în orice moment
Deschideţi orizonturi pentru noi capacităţi şi aplicaţii. Odată cu extinderea inventarului de maşini existent şi
cu actualizările de software, adaptăm în permanenţă producţia dumneavoastră la noile cerinţe
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Services + Support Şcolarizare şi instruire

Cunoştinţe pentru compania
dumneavoastră
Profitaţi la maximum de maşinile dumneavoastră. Vă instruim operatorii în
vederea gestionării profesioniste a soluţiilor noastre.

Avantajele clienţilor
■

■
■

Obţineţi rapid calitatea dorită. Şcolarizările certificate garantează utilizarea sigură şi eficientă a maşinilor şi
sistemelor dumneavoastră
Vă oferim o gamă largă de cursuri de instruire bazate pe o combinaţie de teorie şi practică
Cursurile de şcolarizare se desfăşoară în centrele noastre moderne de instruire dotate cu echipamente
de ultimă generaţie. La cerere, vă putem oferi cursuri de instruire şi la faţa locului
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Services + Support Service şi întreţinere

Pentru o producţie fără întreruperi
Lucraţi cu maşini de precizie şi doriţi să beneficiaţi de o producţie fără întreruperi,
de înaltă calitate. Noi vă susţinem cu oferta noastră de servicii de servisare şi
întreţinere rapide şi sigure.
Avantajele clienţilor
■

■

■

■

Contractele noastre de service pentru software şi hardware reprezintă baza pentru menţinerea valorii şi performanţei nelimitate a maşinilor dumneavoastră şi vă asigură o producţie fără întreruperi
În cazul unei defecţiuni a maşinii, echipa noastră de asistenţă vă stă la dispoziţie prin intermediul liniei de
asistenţă telefonică, cu instrumentele performante de asistenţă de la distanţă, oferindu-vă rapid şi eficient
consultanţă
Datorită reţelei noastre de la nivel mondial, tehnicienii noştri de service ajung rapid la faţa locului atunci este
necesar, pentru a remedia defecţiunile
Lucrările de întreţinere şi de revizie planificate asigură o stare tehnică optimă
a sistemelor dumneavoastră, contribuind, astfel, la un grad ridicat de disponibilitate
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Services + Support Service şi întreţinere

Actualizări şi modernizări
Creaţi-vă un avantaj şi îmbunătăţiţi-vă sistemele pe termen lung.
Cu opţiunile noastre de echipare ulterioară pentru hardware şi
software, adăugaţi cu uşurinţă noi funcţii şi vă extindeţi spectrul
aplicativ.

Avantajele clienţilor
■

■

Echiparea ulterioară a componentelor individuale oferă soluţii
rentabile cu ajutorul cărora vă puteţi moderniza permanent
producţia
Vă sprijinim cu o ofertă vastă de actualizări şi modernizări pentru sistemele de software şi hardware

Piese de schimb şi materiale consumabile
Asiguraţi o performanţă ridicată a maşinii dumneavoastră. Şi în
ceea ce priveşte piesele de schimb şi materialele consumabile, vă
puteţi baza pe standardele noastre de calitate.

Avantajele clienţilor
■

■

■

Piesele de schimb originale de la Bystronic garantează menţinerea valorii sistemelor dumneavoastră şi cresc durata de viaţă
a acestora
Materialele consumabile de la Bystronic sunt selectate cu atenţie şi testate de experţii noştri. Acestea se potrivesc perfect la
sistemul dumneavoastră şi contribuie la obţinerea unui rezultat
excelent de producţie
Datorită logisticii descentralizate, vă oferim o disponibilitate
ridicată şi livrări rapide
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Services + Support Servicii digitale

Digital şi conectat la reţea
Cu serviciile noastre digitale, rămâneţi conectat la reţea şi sunteţi la curent cu cel
mai actual stadiu al tehnologiei. Monitorizaţi-vă şi analizaţi-vă procesele.
Cu soluţiile noastre, producţia dumneavoastră va deveni mai transparentă şi mai
eficientă.

Servicii digitale
Bystronic oferă cele mai moderne platforme pentru maşini,
Industrie 4.0, gata integrate. Datele maşinii pot fi colectate şi
analizate prin intermediul setului Connectivity. Astfel, sistemul
nostru global de asistenţă este întotdeauna la un singur clic
distanţă şi vă sprijină în mod rapid şi fiabil în cazul defecării
maşinii. În plus, prin intermediul interfeţei noastre OPC-UA,
vă oferim posibilitatea de a integra sistemele şi software-ul.

Connectivity Kit
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Services + Support Servicii digitale

ByCockpit
Informaţii digitale în timp real privind producţia de tablă. Pe baza
numerelor de identificare selectate, sistemul ByCockpit oferă
informaţii privind performanţele maşinii, eficienţa procesului de
fabricaţie şi depozitul de materiale.

Avantajele clienţilor
■

■

■

■

Transparenţă totală privind productivitatea şi potenţialul de
optimizare. Sistemul de monitorizare în timp real oferă numere
de identificare pentru toate maşinile de debitat şi îndoit integrate de la Bystronic (cu interfaţă OPC UA)
Designul unic al widget-ului oferă o privire de ansamblu asupra producţiei şi detaliilor privind performanţele maşinii, gradul de utilizare a acesteia, timpul de producţie şi de aşteptare,
precum şi stocul de materiale din depozit
Configurare ideală pentru fiecare utilizator. Gama vastă
de widget-uri permite o paletă largă de numere de identificare,
precum şi combinarea detaliilor în ByCockpit prin intermediul
principiului Drag & Drop
Monitorizarea permanentă a numerelor de identificare.
ByCockpit este disponibil ca aplicaţie web pe majoritatea
terminalelor mobile
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Services + Support Finanţare

Finanţare flexibilă
Cu finanţarea adecvată, deschideţi calea spre noi posibilităţi.
Vă oferim soluţii flexibile adecvate cerinţelor dumneavoastră.

Avantajele clienţilor
■

■

■

■

Înţelegem afacerea dumneavoastră şi dezvoltăm soluţia adecvată pentru dumneavoastră, într-un mod
rapid şi transparent
Adaptăm finanţarea la cerinţele dumneavoastră. Depăşiţi faza iniţială cu ajutorul unor planuri de plată
flexibile, atrageţi finanţări sau luaţi în considerare fluctuaţiile sezoniere ale vânzărilor
Câştigul obţinut din înlocuirea maşinii dumneavoastră uzate poate fi utilizat ca avans pentru reducerea
ratelor de leasing
Vă oferim totul dintr-o singură sursă: cele mai noi tehnologii, soluţii inteligente de finanţare, instalare
competentă şi întreţinere profesională
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Services + Support Bystronic Webshop

Achiziţionare online confortabilă
Comandaţi piesele de schimb, materiale consumabile şi sculele, simplu şi
confortabil, din Webshop-ul nostru. Şapte zile din şapte.

Avantajele clienţilor
■

■

■

Webshop-ul nostru este disponibil non-stop. Aici puteţi găsi toate articolele disponibile pentru sistemele dumneavoastră online
Cu istoricul achiziţiilor şi funcţia «My best choice», puteţi stoca liste de cumpărături individuale sau puteţi
comanda încă o dată, rapid şi simplu, articolele comandate anterior
Profitaţi de campaniile promoţionale online speciale şi fiţi mereu la curent cu noutăţile privind produsele
noastre
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Pachetele de servicii Bystronic Care:
Adaptate cerinţelor dumneavoastră
Cu noua noastră gamă de servicii Bystronic Care, acoperim cerinţele individuale de întreţinere
ale maşinilor fiecărui client. Vă oferim o gamă de servicii din care puteţi alege în mod flexibil şi
în funcţie de cerinţele dumneavoastră. Persoana de contact Bystronic vă va ajuta să găsiţi soluţia
optimă de care aveţi nevoie.
Un pachet de servicii Bystronic vă oferă numai avantaje: O maşină bine întreţinută asigură
o productivitate crescută, având o durată lungă de viaţă şi o valoare de revânzare sporită.
Acest aspect este asociat cu un pericol mult mai redus de apariţie a timpilor morţi pe
linia de producţie şi cu remedierea cât mai rapidă a defecţiunilor, deoarece tehnicienii de
service Bystronic experimentaţi şi instruiţi vă oferă cel mai bun service OEM.
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Services + Support Bystronic Care

Obiectivul principal al companiei Bystronic este satisfacţia dumneavoastră
Lucraţi cu maşini de precizie şi doriţi să beneficiaţi de o producţie
fără întreruperi şi de înaltă calitate. Cu noi ca partener de service,
vă puteţi concentra asupra afacerii dumneavoastră: Onoraţi rapid
şi la cea mai înaltă calitate comenzile clienţilor dumneavoastră.
Acordăm o importanţă maximă performanţei şi bunei funcţionări
a maşinii dumneavoastră, precum şi angajaţilor dumneavoastră
din sectorul de producţie, deoarece siguranţa şi performanţa
sunt pe primul loc.

Pachete de servicii

Care at Costs

Basic Care

Bystronic Care reprezintă 30 de ani de experienţă şi calitate în domeniul tehnologiei şi serviciilor. Experţii noştri de service înţeleg
exact care vă sunt cerinţele şi vor face tot ceea ce este necesar
pentru a se ridica la nivelul aşteptărilor dumneavoastră.
Alegeţi pachetul de servicii cel mai potrivit pentru cerinţele
dumneavoastră.

Standard Care

Recommended Care

1 vizită

2 vizite (2 ture)

3 vizite (3 ture)

Suma fixă
pe an

Suma fixă
pe an

Suma fixă
pe an

Garanţie de bază a maşinii timp
de 1 an
Hotline Support
Remote Support
Self Help
360° Advisor
Lucrări de întreţinere
Reducere la vizita de întreţinere
Prelungirea garanţiei maşinii
Fiber Warranty Premium
Închiriere laser
Reducere la piesele de întreţinere
Model de preţ

Suma fixă
pe an

Bystronic: Best choice.

13 / 14
9.1.2023

Services + Support Bystronic Care

Cu pachetul potrivit Bystronic Care asiguraţi pe termen lung performanţa
ridicată a maşinii dumneavoastră şi reduceţi considerabil pericolul
producerii de defecţiuni.
Avantajele unei soluţii Bystronic Care sunt evidente:

Pachetele individuale sunt bazate pe
utilizare şi, astfel, sunt adaptate cerinţelor
dumneavoastră.

Transparenţă – fără
costuri ascunse.

Consultanţă
anticipativă pentru
un nivel înalt de
siguranţă.

Durată lungă de
viaţă a maşinii
şi o valoare de
revânzare mai
mare.

Grad înalt de
productivitate al
maşinii pentru
o producţie mai
eficientă.

Mai puţine defecţiuni, deci mai multă
disponibilitate şi timpi de funcţionare mai
lungi.

Pachetele contractuale au fost întocmite cu
ajutorul tehnicienilor noştri, dar şi pe baza
feedback-urilor clienţilor şi au la bază o
experienţă îndelungată şi materiale de date
evaluate («Best Demonstrated Practice»).
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Avantajele OEM
Maşinile devin tot mai performante, iar funcţionarea acestora devine tot mai convenabilă
în raport cu capacitatea de producţie. De aceea, aveţi nevoie de specialişti şi de piese originale, pentru a asigura funcţionarea optimă a maşinii dumneavoastră şi pentru a creşte
capacitatea de producţie.

Serviciile şi piesele originale de la producător (OEM) vă oferă doar avantaje:
■

20 până la 30% mai puţine defecţiuni comparativ cu întreţinerea de către companii terţe sau serviciile proprii.

■

Timpi de producţie cu 10 până la 15% mai mari pentru piesele de uzură.

■

Randament mai mare cu piesele de maşină originale Bystronic.

■

Tehnicieni extrem de bine instruiţi în domeniul tehnic şi asistenţei pentru clienţi, cu competenţe extraordinare în
soluţionarea problemelor.

■

Expertiză locală cu instruire continuă bazată pe simulare, precum şi la faţa locului.

■

Servicii complete de asistenţă oferite de echipele globale de asistenţă tehnică de la Bystronic.

■

Tehnicieni cu experienţă îndelungată (în medie 12 ani).

■

Utilizare a tehnologiei de ultimă generaţie: diagnoză, căutarea pieselor de schimb, actualizări de software etc.

■

Informaţii actualizate cu privire la cele mai noi tehnologii şi optimizări pentru echipamentele dumneavoastră.

■

Avantajele pe termen scurt în cazul livrărilor sau întreţinerii efectuate de către terţi sunt, în majoritatea cazurilor, anulate din
cauza costurilor mai mari şi complicaţiilor. Acest lucru a fost demonstrat în cadrul procesului de colectare a datelor şi în urma
feedback-ului primit de la clienţi.

Cum vă putem convinge cu privire la avantajele Bystronic Care?
Contactaţi-ne, iar noi vă vom oferi cu plăcere consiliere pentru a găsi cel mai bun
pachet Care pentru dumneavoastră.
Pentru mai multe informaţii, accesaţi bystronic.com sau contactaţi experţii de service
Bystronic de la nivel local.

