ABB servis anlaşmaları
ABB Sürücü Bakımı

İşletmenizin gelişmesine izin verin!
Verimlilik, maliyet kontrolü ve temel
faaliyetinize odaklanmak,
günümüzün zorlu iş ortamında başarı
için önem taşır. Bir ABB Sürücü Bakımı
anlaşmasında, hepsini bir arada elde edersiniz.

Verimliliği arttırın

Kontrol maliyetleri

Odaklanmış kalın

ABB Sürücü Bakımı anlaşması, rutin ve
acil bakım gereksinimlerini kapsar. Açık
ve basit prosedürler kafa karışıklığının
ve zamanın boşa gitmesinin önüne
geçer ve dolayısıyla verimlilik ve yakıt
tasarrufunu

Koruyucu bakım, onarımlar ve diğer
destek faaliyetleri, desteğin ne sıklıkta
kullanıldığına bakılmaksızın sabit bir
yıllık fiyata sunulmakta ve böylelikle
planlanmamış harcamalarla ilgili
endişeleri ortadan kaldırmaktadır.

Bir ABB Sürücü Bakımı anlaşmasıyla,
çekirdek dışı etkinlikler dikkatinizi
daha az dağıtır ve sürücülerinizin
daima bakımının yapıldığı bilgisi içinizi
rahatlatır.

arttırır.

Bilinmesi gereken önemli gerçekler...

Yardıma ihtiyacınız var mı?

...zorlu ekonomik zamanlarda bile, sözleşmeli müşterilerimizin
yaklaşık yüzde 95’i sürücü varlıkları için hizmet sözleşmelerini
yenilemeye devam ediyor mu?
...kendiniz sürücüleriniz için en uygun servis sözleşmesini
oluşturabilirsiniz. ABB sürücüleri hizmet temsilcinizden nasıl
olduğunu öğrenin...

ABB veya üçüncü taraf kanal şirket ile
irtibata geçin.

http://new.abb.com/drives/services/
www.abb.com/searchchannels

ABB servis anlaşmaları

Önleyici Bakım

Komple Bakım

Sürücü varlıklarınızın ömrünü
uzatmak, eskime etkilerini en
aza indirmek istiyorsanız çok
önemlidir.

Sürücü varlıklarınızın yıllık
bakım maliyetlerini
iyileştirmek istiyorsanız
zorunludur.

ABB, orijinal parçaların (önleyici
bakım setleri) sağlanması da
dahil olmak üzere, zamanında ve
profesyonel bir şekilde hassas
bakım işlemlerini gerçekleştirir.

ABB, Koruyucu Bakım yapar ve
arızalandığında sürücüleri
tekrar çalışır (işçilik ve yedek
parçalar dâhil) hale getirir.

Teknik Destek

Sahada
Yanıt Süresi

Bir sürücü arızalanırsa telefonla
yardım ve hızlı sorun giderme
tavsiyeleri istiyorsanız önerilir.

Görevli sürücü uzmanıyla konuşmak
için yalnızca bir telefon görüşmesi
yeterlidir.

Arzulanan bir süre içerisinde
sahada bir sürücü uzmanına
ihtiyaç duyduğunuzda
gereklidir.
Servise erişmek için yalnızca
bir telefon görüşmesi yeterlidir.

Uzaktan Destek
Üretiminizi en hızlı şekilde eski
haline
getirmek istiyorsanız gereklidir.
Görevli sürücü uzmanı,
sürücü verilerine uzaktan
erişime sahiptir ve en etkili
telefon yardımını sağlar.

Daha fazla bilgi için lütfen ABB temsilciniz ile
iletişime geçin veya ziyaret edin:

www.abb.com/drives
www.abb.com/searchchannels
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