—
Υπηρεσίες υποστήριξης των drives
Η επιλογή σας, το μέλλον σας

—
Το μέλλον των drives σας εξαρτάται από
τις υπηρεσίες που επιλέγετε.

—
Στην ΑΒΒ έχουμε την εμπειρία και την εξειδίκευση να
σας βοηθήσουμε να επιλέξετε και να υλοποιήσετε την
σωστή υπηρεσία για τα drives σας. Μπορείτε να
ξεκινήσετε με τις εξής σημαντικές ερωτήσεις:
• Γιατί χρειάζομαι υπηρεσίες υποστήριξης για τα drives
μου;
• Ποιες θα ήταν οι ιδανικές υπηρεσίες σύμφωνα με τις
ανάγκες μου;
Από εδώ και στο εξής έχετε την πλήρη καθοδήγηση και
υποστήριξή μας στην πορεία που ακολουθείτε, καθ’
όλη τη διάρκεια ζωής των drives σας. Στο φυλλάδιο
αυτό σας προσφέρεται μια αναλυτική παρουσίαση
των υπηρεσιών υποστήριξης των drives της ΑΒΒ, ώστε
να κάνετε μια ενημερωμένη επιλογή σε σχέση με το
μέλλον των drives σας.

—
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—
Υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις
ανάγκες σας
Οι ανάγκες υποστήριξής σας εξαρτώνται από τη δραστηριότητά σας,
τον κύκλο ζωής του εξοπλισμού σας, και τις επιχειρηματικές σας
προτεραιότητες. Έχουμε εντοπίσει τις τέσσερις πιο συνηθισμένες
ανάγκες των πελατών μας και έχουμε σχεδιάσει αντίστοιχες
υπηρεσίες, ώστε να ανταποκρινόμαστε σε αυτές. Ποια είναι η
επιλογή σας για να κρατήσετε τα drives σας στην μέγιστη απόδοση;
Είναι προτεραιότητά σας
ο χρόνος λειτουργίας του
συστήματος;
Διατηρήστε τα drives σας σε λειτουργία
με σωστά σχεδιασμένη συντήρηση,
υλοποιημένη με ακρίβεια.
Παραδείγματα υπηρεσιών
περιλαμβάνουν:
• ABB Ability™ Αξιολόγηση
Εγκατεστημένης Βάσης
• Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία
• Διάθεση Ανταλλακτικών
• Προληπτική Συντήρηση
• Αποκατάσταση Φθοράς λειτουργίας
• Συμβόλαια ABB DriveCare
• Ανταλλαγή Drive

Είναι η ταχεία απόκριση
σημαντικό κριτήριο;
Εάν τα drives σας απαιτούν άμεσες
ενέργειες, το παγκόσμιο μας δίκτυο είναι
στην διάθεσή σας.
Μερικά παραδείγματα υπηρεσιών:
• Τεχνική Υποστήριξη
• Επιτόπου επισκευή
• ABB Ability™ Απομακρυσμένη
Υποστήριξη
• Άμεση Εξυπηρέτηση
• Εκπαίδευση

Ταχεία Aπόκριση

Λειτουργική
Aπόδοση
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Χρειάζεστε να επεκτείνετε
τον χρόνο ζωής του
μηχανήματός σας;

Είναι η απόδοση ο πιο
σημαντικός παράγοντας
στη λειτουργία σας;

Μεγιστοποιήστε τον χρόνο ζωής του
drive σας με τις υπηρεσίες της ΑΒΒ.

Aποκτήστε τη μέγιστη απόδοση του
εξοπλισμού σας.

Παραδείγματα υπηρεσιών:
• ABB Ability™ Αξιολόγηση
Εγκατεστημένης Βάσης
• Αναβαθμίσεις και Εκσυγχρονισμοί
• Αντικατάσταση και Ανακύκλωση

Παραδείγματα υπηρεσιών:
• ABB Ability™ Απομακρισμένη
Παρακολούθηση
• Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
• Διάγνωση προβλημάτων
• Αναβαθμίσεις και Εκσυγχρονισμοί
• Επισκευή Εργαστηρίου

Διαχείριση
Kύκλου ζωής

Βελτίωση Aπόδοσης
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—
Αποδοτικότερη λειτουργία
Η λειτουργία σας εξαρτάται από το βέλτιστο συνδυασμό ρυθμίσεων
και συντήρησης. Όταν υπάρχουν σημαντικές διαδικασίες, θέλετε να
εξασφαλίσετε ότι τα πάντα εκτελούνται σωστά από την αρχή. Από
την διαδικασία θέσης σε λειτουργία, στη διάθεση ανταλλακτικών και
την προληπτική συντήρηση, είμαστε συνεχώς δίπλα σας.
Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία
Έχετε όλη την υποστήριξη που χρειάζεστε για να
εγκαταστήσετε και να θέσετε σε λειτουργία
σωστά το drive σας. Έπειτα από αίτημά σας,
πιστοποιημένοι μηχανικοί της ABB μπορούν να
αναλάβουν πλήρως την εγκατάσταση και τη
θέση σε λειτουργία του drive σας. Τα drives που
έχουν εγκατασταθεί σωστά είναι πιο αξιόπιστα,
ενώ οι σωστές ρυθμίσεις προσφέρουν
εξοικονόμηση ενέργειας και μειωμένα
λειτουργικά κόστη.

Υπηρεσία Ανταλλαγής Drive
Για ορισμένες σειρές προϊόντων, αντικαθιστούμε
το drive σας με μια πλήρως δοκιμασμένη μονάδα
ώστε να παραμείνουν σε λειτουργία οι
σημαντικές διεργασίες σας. Αποτελεί την πιο
αποδοτική εναλλακτική σε σχέση με την
επισκευή ενός εγκατεστημένου drive ή την
αγορά ενός νέου. Το drive ανταλλαγής έρχεται με
εγγύηση ενός έτους, και η επιλογή ταχύτερης
παράδοσης είναι διαθέσιμη σε επείγουσες
περιπτώσεις.

Διάθεση Ανταλλακτικών
Οπουδήποτε και αν βρίσκεστε στον κόσμο,
επιδιώκουμε να διασφαλίσουμε ότι ο εξοπλισμός
σας λειτουργεί χωρίς οποιοδήποτε πρόβλημα.
Παρέχουμε αυθεντικά ανταλλακτικά της ABB, το
συντομότερο δυνατόν. Απευθείας από την ABB ή
από το δίκτυο συνεργατών μας. Με ένα έτος
εγγύησης σε μεμονωμένα ανταλλακτικά ή
πακέτα αυτών.

Προληπτική Συντήρηση
Ένα ιδανικό πλάνο συντήρησης ενός drive
διαχειρίζεται την αντικατάσταση των
φθαρμένων εξαρτημάτων την σωστή στιγμή.
Η τακτική συντήρηση διατηρεί τα κόστη χαμηλά
και την απόδοση του κύκλου ζωής στα ιδανικά
επίπεδα. Διαθέτουμε πακέτα ανταλλακτικών
προληπτικής συντήρησης σχεδιασμένα ειδικά
για τους τύπους των drives της ΑΒΒ. Μηχανικοί
με υψηλή κατάρτιση και εκπαίδευση
αναλαμβάνουν όλους τους ετήσιους ελέγχους
και την αντικατάσταση των εξαρτημάτων με
ασφάλεια και αξιοπιστία.

—
Σας βοηθάμε να
βελτιστοποιήσετε την
διαθεσιμότητα και την απόδοση
του εξοπλισμού σας,
βελτιώνοντας τη κερδοφορία σας.
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Ταχεία Απόκριση
Υπάρχουν περιπτώσεις όπου κάτι απρόβλεπτο συμβαίνει και
χρειάζεστε άμεσα υποστήριξη, αντικατάσταση ή επισκευή του
εξοπλισμού σας. Οι υπηρεσίες ταχείας απόκρισης είναι η καθοριστική
επιλογή για άμεση λύση των προβλημάτων σε τέτοιες στιγμές.
Εκ των προτέρων.
Τεχνική Υποστήριξη
Απλά επικοινωνήστε μαζί μας μέσω τηλεφώνου ή
email για οποιαδήποτε τεχνική ερώτηση, ή
εξειδικευμένη υποστήριξη προϊόντων και
εφαρμογών. Όλη η εξειδίκευσή μας σε drives
είναι διαθέσιμη μέσω της τοπικής παρουσίας
μας, με τα Κέντρα Υποστήριξης της ABB.
Επισκευές επιτόπου και σε εργαστήρια
Το αίτημά σας για επιτόπου επισκευές έχει
άμεση απάντηση. Έχετε διαθέσιμη την πιο
πλούσια εμπειρία στην εγκατάστασή σας, μέσω
πιστοποιημένων μηχανικών της ABB. Σε
περίπτωση που δεν είναι εφικτό να επιδιορθωθεί
ένα drive επιτόπου, τα σύγχρονα εργαστήριά
μας είναι ιδανικά για έναν λεπτομερή έλεγχο του
drive σας. Όλες οι εργασίες και τα υλικά έχουν τη
δυνατότητα να δοκιμαστούν υπό φορτίο,
παρέχοντας ένα έτος εγγύησης.
Απομακρυσμένη Υποστήριξη
Εάν εντοπίσετε ένα σφάλμα, χρησιμοποιούμε τα
δεδομένα των drives σας που είναι
αποθηκευμένα στις υπηρεσίες cloud της ΑΒΒ για
ταχεία διάγνωση. Επιδιώκουμε να απαντήσουμε
άμεσα στο αίτημά σας, ώστε να βρεθεί σύντομα
μια λύση και να περιοριστεί ο χρόνος διακοπής
της λειτουργίας σας.
Εκπαίδευση
Θα έχετε την πιο ενημερωμένη και
ανταγωνιστική ομάδα υποστήριξης με τα
εκπαιδευτικά προγράμματα και τις διαδικτυακές
εκπαιδεύσεις της ΑΒΒ. Θα ενισχυθεί η εργασιακή
ασφάλεια του προσωπικού σας, θα αναπτυχθούν
δεξιότητες διάγνωσης και αντιμετώπισης
προβλημάτων, και θα αυξηθεί η διαθεσιμότητα
των drives σας. Διαθέτουμε hands-on
εκπαιδεύσεις στα τοπικά εκπαιδευτικά κέντρα,
αλλά ορισμένα προγράμματα μπορούν να
εκτελεσθούν και στις εγκαταστάσεις σας.

—
Δεσμευόμαστε για γρήγορη και
ευέλικτη απόκριση με σκοπό να
επαναφέρουμε την παραγωγή
και τις διαδικασίες σας στα
κανονικά επίπεδα, μέσα στο
συμφωνημένο χρονικό πλαίσιο.
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—
Διαχείριση Κύκλου ζωής
Ένα από τα πιο σημαντικά σημεία στον σχεδιασμό λύσεων
υποστήριξης είναι η γνώση της ακριβούς κατάστασης του εξοπλισμού
σας. Η εκτενής εμπειρία μας και οι ελκυστικές λύσεις μας σας βοηθούν
να αναλύσετε, να βελτιώσετε και να επεκτείνετε τον κύκλο ζωής των
drives σας.
ABB Ability™ Αξιολόγηση Εγκατεστημένης
Βάσης
Όταν χρειάζεστε πληροφορίες σχετικά με την
κατάσταση του εξοπλισμού σας και τον κύκλο
ζωής των εξαρτημάτων, προσφέρουμε βοήθεια
και καθοδήγηση στην ανάλυση και την
αξιολόγηση των drives σας με μια σύγχρονη και
εύχρηστη υπηρεσία. Η υπηρεσία Αξιολόγησης
Εγκατεστημένης Βάσης σας δίνει πολύτιμη
γνώση για να εντοπίσετε σε ποια φάση
βρίσκεται ο εξοπλισμός της διαδικασίας σας,
τώρα αλλά και στο μέλλον.
Αποκατάσταση Φθοράς λειτουργίας
Αυτός είναι ο τρόπος να βελτιώσετε την
αξιοπιστία των drives σας και να επεκτείνετε την
διάρκεια ζωής τους. Συνιστάται τουλάχιστον μια
φορά στην διάρκεια ζωής του drive.
Η αποκατάσταση σε πιστοποιημένο εργαστήριο
της ΑΒΒ επαναφέρει τα drives στην αρχική τους
κατάσταση αφού περιλαμβάνει πλήρη έλεγχο,
λεπτομερή καθαρισμό, ανάλυση εξαρτημάτων
και αντικατάσταση φθαρμένων. Κάθε
επιδιορθωμένο drive έχει ελεγχθεί διεξοδικά και
συνοδεύεται από εγγύηση ενός έτους.
Αναβαθμίσεις και Εκσυγχρονισμοί
Σας προσφέρουμε την κατάλληλη υπηρεσία
ώστε να επεκτείνετε τη διάρκεια ζωής του
εξοπλισμού σας, τόσο για τα drives της ABB αλλά
και υπολοίπων. Μια ποικιλία αναβαθμίσεων και
εκσυγχρονισμών ενισχύουν την απόδοση και
την αξιοπιστία των drives σας και τα μεταφέρουν
στην πιο πρόσφατη τεχνολογία.
Τα έξοδα επενδύσεων και η διακοπή λειτουργίας
ελαχιστοποιούνται με μια ποικιλία
τυποποιημένων λύσεων, οι οποίες μπορούν να
διαμορφωθούν περαιτέρω, ώστε να
ικανοποιήσουν τις δικές σας ανάγκες.
Αντικατάσταση, Διάθεση και Ανακύκλωση
Οφείλουμε να σεβαστούμε το περιβάλλον όταν
απομακρύνεται το παλιό σας drive και έπειτα να
επιλεγεί η αντικατάστασή του.
Θα σας βοηθήσουμε να κάνετε και τα δύο με τον

ιδανικό τρόπο, εφόσον μπορείτε να επιλέξετε
από την πιο ευρεία γκάμα drives.
Υπηρεσία Ανταλλαγής Drive
Για ορισμένες σειρές προϊόντων, αντικαθιστούμε
το drive σας με μια πλήρως δοκιμασμένη μονάδα
ώστε να παραμείνουν σε λειτουργία οι
σημαντικές διεργασίες σας. Αποτελεί την πιο
αποδοτική εναλλακτική σε σχέση με την
επισκευή ενός εγκατεστημένου drive ή την
αγορά ενός νέου. Το drive ανταλλαγής έρχεται με
εγγύηση ενός έτους, και η επιλογή ταχύτερης
παράδοσης είναι διαθέσιμη σε επείγουσες
περιπτώσεις.
Προληπτική Συντήρηση
Ένα ιδανικό πλάνο συντήρησης ενός drive
διαχειρίζεται την αντικατάσταση των
φθαρμένων εξαρτημάτων την σωστή στιγμή.
Η τακτική συντήρηση διατηρεί τα κόστη χαμηλά
και την απόδοση του κύκλου ζωής στα ιδανικά
επίπεδα. Διαθέτουμε πακέτα ανταλλακτικών
προληπτικής συντήρησης σχεδιασμένα ειδικά
για τους τύπους των drives της ΑΒΒ. Μηχανικοί
με υψηλή κατάρτιση και εκπαίδευση
αναλαμβάνουν όλους τους ετήσιους ελέγχους
και την αντικατάσταση των εξαρτημάτων με
ασφάλεια και αξιοπιστία.

—
Σας προσφέρουμε ισχυρά
εργαλεία και την γνώση μας για
να αναλύσετε, να βελτιώσετε και
να επεκτείνετε τον κύκλο ζωής
των drive σας.
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Βελτίωση Απόδοσης
Η απόδοσή σας εξαρτάται τόσο από τις πρακτικές συντήρησης που
εκτελούνται στα drives σας, όσο και από την τεχνολογία τους.
Διατηρώντας τα drives σας στην πιο πρόσφατη τεχνολογία, έχετε
πρόσβαση σε πρόσθετες και σύχρονες υπηρεσίες, εξασφαλίζοντας
την καλύτερη δυνατή απόδοση.
Διάγνωση
Οι υπηρεσίες διάγνωσης σας δίνουν την
δυνατότητα να αναγνωρίσετε τις μελλοντικές
ανάγκες συντήρησης του drive σας μετρώντας
και αναλύοντας την κατάσταση και τις
εφαρμογές του στον χώρο σας.
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες μηχανικών
Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες μηχανικών
βασίζονται στην παραγωγή, την ασφάλεια και
τις ενεργειακές αναλύσεις του εξοπλισμού.
Αναλαμβάνουμε οποιοδήποτε ιδιαίτερο αίτημα
μπορεί να έχετε κατά την διάρκεια της
προμήθειας, λειτουργίας και συντήρησης του
εξοπλισμού σας, παρέχοντας πλήρεις
τεχνοοικονομικές μελέτες και αναφορές.

—
Σας προσφέρουμε μια
στρατηγική συνεργασία για τη
βελτίωση της παραγωγικότητας,
της ασφάλειας, του κόστους και
της ενεργειακής απόδοσης του
εξοπλισμού σας.

Προηγμένες Υπηρεσίες
Οι λύσεις Απομακρυσμένης Παρακολούθησης
και Ενεργειακής Βελτιστοποίησης εξασφαλίζουν
ότι η επιχείρησή σας βρίσκεται ένα βήμα πιο
μπροστά. Η ακριβής πληροφορία σε πραγματικό
χρόνο, συσχετισμένη με την ενεργειακή
απόδοση των drives σας, θα σας διευκολύνουν
στη λήψη σωστών αποφάσεων για τις διεργασίες
σας στη σωστή στιγμή.
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—
Η ελευθερία της επιλογής
Τα συμβόλαια υπηρεσιών DriveCare
της ΑΒΒ
Η απόδοση της επιχείρησής σας εξαρτάται από τις επιλογές σας. Τα
συμβόλαια DriveCare, σας δίνουν την δυνατότητα να επικεντρωθείτε
σε αυτό που ξέρετε να κάνετε καλύτερα, ενώ τα drives σας
συνεχίζουν να λειτουργούν. Με την απόδοση του drive σας
βελτιστοποιημένη και τον έλεγχο των εξόδων σας πιο αποδοτικό,
εξασφαλίζετε μικρότερο χρόνο απρόβλεπτων διακοπών λειτουργίας
και ευκολότερο προϋπολογισμό συντήρησης.
Παρακάτω θα βρείτε ορισμένα παραδείγματα των υπηρεσιών που
μπορείτε να επιλέξετε:
Preventive Care
Αυτή είναι η βασική συντήρηση για να
επεκτείνετε την διάρκεια ζωής των
drives σας. Πραγματοποιούμε
ακριβείς ενέργειες συντήρησης,
συμπεριλαμβανομένης της παροχής
αυθεντικών ανταλλακτικών σε
πακέτα προληπτικής συντήρησης.
Complete Care
Εάν θέλετε να ρυθμίσετε τα ετήσια
κόστη συντήρησης, αυτή είναι η
υπηρεσία που χρειάζεστε.
Εκτελούμε την προληπτική
συντήρηση (Preventive Care) αλλά και
επαναφέρουμε τα drives σας σε
λειτουργία σε περίπτωση βλάβης.
Με τα κόστη εργασίας και
ανταλλακτικών εντός της υπηρεσίας.
Τεχνική Υποστήριξη
Η υποστήριξη από εξειδικευμένο
μηχανικό μας είναι μόνο ένα
τηλέφωνο μακριά. Ιδανικό για
τηλεφωνική υποστήριξη όλων των
drives και ταχύτατη αντιμετώπιση
προβλημάτων.
Άμεση εξυπηρέτηση
Για εκείνες τις φορές που χρειάζεστε
βοήθεια, και την χρειάζεστε άμεσα.
Με ένα τηλεφώνημα σε έναν ειδικό
μπορεί να γίνει επιτόπου επίσκεψη
μέσα στο συμφωνημένο χρονικό
πλαίσιο.
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—
Αποκτήστε ψηφιακό προβάδισμα
Υπηρεσίες ABB Ability™
Οι υπηρεσίες ABB Ability™ για τα drives προσφέρουν ένα μοναδικό
ψηφιακό πλεονέκτημα συνδυάζοντας τη συνδεσιμότητα και τις
αναλύσεις δεδομένων με τη βιομηχανική εξειδίκευση. Τα δεδομένα
που συλλέγονται από τα συνδεδεμένα drives μπορούν να
αξιολογηθούν και να αναλυθούν προσφέροντας βαθύτερη γνώση
σχετικά με την υγεία του εξοπλισμού σας για αποδοτική διαχείριση
κύκλου ζωής και βέλτιστο σχεδιασμό συντήρησης.
—
Υπηρεσίες διασύνδεσης
ABB Ability™ Απομακρυσμένη Υποστήριξη,
μείωση διακοπών λειτουργίας έως και 70%
Ο ταχύτερος τρόπος να επανέλθει η παραγωγή
• Εφόσον μια βλάβη εντοπίζεται σε ένα drive,
ένας ειδικός της ABB προσφέρει ταχεία
υποστήριξη χρησιμοποιώντας τα δεδομένα
του drive που είναι αποθηκευμένα στο cloud.

—
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
ABB Ability™ Αξιολόγηση Εγκατεστημένης
Βάσης
• Μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας
σημαίνει ότι κάθε τμήμα της διαδικασίας σας
τρέχει απρόσκοπτα, χωρίς εκπλήξεις.
• Όταν χρειάζεστε στοιχεία σχετικά με τον
τρόπο που πρέπει να διατηρήσετε
λειτουργικές τις διαδικασίες σας, η Αξιολόγηση
Εγκατεστημένης Βάσης, σας δίνει ισχυρές
γνώσεις για να προσδιορίσετε ακριβώς την
κατάσταση του εξοπλισμού σας τώρα, αλλά και
στο μέλλον.
ABB Ability™ Ενεργειακή Βελτιστοποίηση
Κάνετε περισσότερα με λιγότερα βελτιώνοντας
την ενεργειακή απόδοση
• Η υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να αναλύσει
τη δυνητική ενεργειακή εξοικονόμηση στην
επιχείρησή σας χρησιμοποιώντας drives και
κινητήρες της ΑΒΒ, μεμονωμένα ή και σε
διάφορους συνδυασμούς του εξοπλισμού σας.
*Υπόκειται στην τοπική
διαθεσιμότητα

ABB Ability™ Απομακρυσμένη Παρακολούθηση,
επέκταση έως και 30% του χρόνου ζωής του
εξοπλισμού
Αναδείξτε την πραγματική δύναμη του drive σας
• Η υπηρεσία σας προσφέρει ακριβή πληροφορία
σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τα συμβάντα
των drives, εξασφαλίζοντας ότι ο εξοπλισμός σας
είναι διαθέσιμος, αξιόπιστος και μπορεί να
συντηρηθεί.
• Τα δεδομένα αποθηκεύονται στο cloud, και
μπορούν να αναζητηθούν και να απεικονιστούν
οποιαδήποτε στιγμή.
ABB Ability™ Προβλεπτική Συντήρηση*,
μείωση κόστους λειτουργίας έως και 20%
Πολύτιμες γνώσεις για να αυξήσετε τον χρόνο
λειτουργίας των διαδικασιών σας
• Η υπηρεσία χρησιμοποιεί το συνδυασμό
ισχύος του cloud computing, αλγορίθμων
εκμάθησης και της εξειδίκευσης της ABB για να
προτείνει υψηλού επιπέδου ενέργειες στα
drives σας. Αυτό σας δίνει μεγαλύτερη
διαθεσιμότητα, μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας
και περισσότερη άνεση.

12

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ί Ε Σ Υ Π Ο Σ Τ Ή Ρ Ι Ξ Η Σ Τ Ω Ν D R I V E S Η Ε Π Ι Λ Ο Γ Ή Σ Α Σ , ΤΟ Μ Έ Λ Λ Ο Ν Σ Α Σ

—
Εσείς επιλέγετε, εμείς
ανταποκρινόμαστε. Παγκοσμίως
Όταν αποφασίσετε να προχωρήσετε με τις εξειδικευμένες λύσεις
υποστήριξης των drives σας, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Για να
σας καθοδηγήσουμε προς την επιλογή που ταιριάζει στην επιχείρησή
σας, για όλο τον χρόνο ζωής των drives σας.

800

πιστοποιημένοι
μηχανικοί
υποστήριξης drives

Υποστήριξη σε
περισσότερες από

70
χώρες

Περιφερειακά κέντρα υποστήριξης
Drives της ABB
Χώρες που παρέχουν Υπηρεσίες για
Drives της ABB

500

Πιστοποιημένοι
συνεργάτες
τεχνικής υποστήριξης

13

Εδώ και δεκαετίες, έχουμε δημιουργήσει ένα από τα πιο πλήρη δίκτυα
υπηρεσιών υποστήριξης παγκοσμίως. Είναι δομημένα με τρόπο που
εξασφαλίζει ότι έχετε όλους τους ειδικούς κοντά σας, τοπικά αλλά και
παγκοσμίως. Έχετε τοπικές μονάδες υποστήριξης της ABB που
συμπληρώνονται από εξωτερικές εταιρίες του δικτύου της ABB σε
περισσότερες από 70 χώρες. Τοπικά κέντρα υποστήριξης και
πιστοποιημένα εργαστήρια drives δημιουργούν μια σωστά δομημένη
και πλήρως οργανωμένη υποδομή υπηρεσιών, εξασφαλίζοντας ότι η
ομάδα υποστήριξης των drives της ΑΒΒ δεν είναι ποτέ μακριά σας.

45 000

πακέτα προληπτικής συντήρησης
παραδίδονται σε ετήσια βάση

Παρέχουμε
υπηρεσίες
υποστήριξης για
drives εδώ και

40
χρόνια

Περισσότερα από

10

εκατομμύρια
drives
παραδίδονται
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—
Η τεχνική υποστήριξη είναι η
επιλογή σας για αξιοπιστία και
απόδοση

Απόδοση και αξιοπιστία

Η μονάδα παραγωγής σας, ο εξοπλισμός και οι διαδικασίες, είναι
καθοριστικά για την παραγωγή του επιθυμητού αποτελέσματος,
καθημερινά. Τα drives, σας βοηθούν να το κάνετε αυτό, αλλά
ορισμένες φορές ένα δύσκολο περιβάλλον, η φθορά σημαντικών
εξαρτημάτων και η γήρανση επηρεάζουν την απόδοσή τους. Για να
διασφαλίσετε ότι το μέλλον σας είναι συνεχώς παραγωγικό, μπορείτε
να σχεδιάσετε εκ των προτέρων και να επιλέξετε τον συνδυασμό
υπηρεσιών υποστήριξης που ταιριάζει σε εσάς.
—
Αυτός ο πίνακας αποτυπώνει πώς
διαφορετικές λύσεις υπηρεσιών
μπορούν να επεκτείνουν και να
μεγιστοποιήσουν τη διάρκεια
ζωής του εξοπλισμού σας μέσα
στα χρόνια λειτουργίας.

Αναβαθμίσεις & Εκσυγχρονισμοί

Συντήρηση

Εγκατάσταση &
Θέση σε λειτουργία

Εκπαίδευση

Επιδιόρθωση

Ανταλλακτικά & Αναλώσιμα

Χρόνος
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—
Ένας κύκλος ζωής με μέγιστη
απόδοση
Ελέγχετε κάθε φάση του κύκλου ζωής των drives σας. Στη καρδιά των
υπηρεσιών υποστήριξης είναι ένα μοντέλο τεσσάρων φάσεων για τη
διαχείριση του κύκλου ζωής των προϊόντων.
Αυτό το μοντέλο καθορίζει τις υπηρεσίες που προτείνονται και είναι
διαθέσιμες καθ' όλη τη διάρκεια ζωής των drives.
—
Τώρα είναι πιο εύκολο για εσάς να δείτε τις ακριβείς υπηρεσίες υποστήριξης και συντήρησης που είναι διαθέσιμες για τα drives σας.
Οι φάσεις του κύκλου ζωής των drives αναλύονται ως εξής:

Ενεργή

Πλήρης γκάμα των υπηρεσιών και της υποστήριξης
του κύκλου ζωής

Παρωχημένη

Περιορισμένη γκάμα
των υπηρεσιών και της
υποστήριξης του κύκλου ζωής

Αντικατάσταση και υπηρεσίες
λήξης του κύκλου ζωής

Το προϊόν είναι
στη φάση παραγωγής και
διαθέσιμο προς πώληση.

Η παραγωγή έχει σταματήσει.
Το προϊόν μπορεί να είναι
διαθέσιμο για επεκτάσεις
εργοστασίων, ως ανταλλακτικό
ή για ανανέωση εγκατεστημένης
βάσης.

Το προϊόν δεν είναι πλέον
διαθέσιμο.

Το προϊόν δεν είναι πλέον
διαθέσιμο.

Πλήρης γκάμα των
υπηρεσιών κύκλου
ζωής

Πλήρης γκάμα των
υπηρεσιών κύκλου
ζωής

Περιορισμένη γκάμα
των υπηρεσιών
υποστήριξης

Διατίθενται οι
υπηρεσίες
αντικατάστασης και
λήξης του κύκλου ζωής

Βελτιώσεις προϊόντων
μπορεί να είναι
διαθέσιμες μέσω
λύσεων αναβάθμισης
και εκσυγχρονισμού

Τα ανταλλακτικά
διατίθενται σύμφωνα
με το απόθεμα που
υπάρχει.

Προϊόν
Υπηρεσίες

Περιορισμένη

Κλασική

Σας κρατάμε ενήμερους
Σας ενημερώνουμε για κάθε βήμα χρησιμοποιώντας το
μοντέλο κύκλου ζωής και τις σχετικές ανακοινώσεις.
Το όφελός σας είναι η ξεκάθαρη πληροφορία σχετικά με
την κατάσταση των drives σας και οι υπηρεσίες που είναι
διαθέσιμες. Σας βοηθάει να σχεδιάσετε τις επόμενες
ενέργειές σας και να εξασφαλίσετε ότι η συνεχόμενη
υποστήριξη είναι πάντα διαθέσιμη.

Σας ενημερώνουμε εξαρχής, σε δύο βήματα:
Βήμα 1 ο

Ανακοινώσεις κατάστασης κύκλου ζωής
Προσφέρει έγκαιρη ενημέρωση για τη
μελλοντική φάση του κύκλου ζωής και πως
επηρεάζει τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών.

Βήμα 2 ο

Κατάσταση κύκλου ζωής
Προσφέρει πληροφορία σχετικά με την
τρέχουσα κατάσταση του κύκλου ζωής του
drive, τη διαθεσιμότητα του προϊόντος και των
υπηρεσιών, το πλάνο του κύκλου ζωής και τις
προτεινόμενες ενέργειες.
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—
Παρακολουθήστε τα drives σας
Τώρα μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Drivebase για φορητές
συσκευές για καταχώρηση των ABB drives σας, και υποστήριξη τους
οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή.
Η εφαρμογή Drivebase σας δίνει την
δυνατότητα να:
• Καταχωρήσετε τα drive σας
• Δείτε διαδικτυακά τα τεχνικά εγχειρίδια
• Αποθηκεύσετε πληροφορίες των drives στη
συσκευή σας
• Λάβετε προτάσεις υπηρεσιών
• Εντοπίσετε τον κοντινότερο πάροχο
υπηρεσιών
• Αντιμετώπισετε προβλήματα λειτουργίας
Για να καταχωρήσετε το drive σας, θα χρειαστείτε
το σειριακό του αριθμό και την τοποθεσία
εγκατάστασης, μαζί με το όνομα της εταιρίας
σας, τα στοιχεία επικοινωνίας, την εφαρμογή και
τον τύπο της βιομηχανίας σας. Εφόσον
γνωρίζουμε που βρίσκεστε, μπορούμε να σας
εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο τρόπο.

1

Βρείτε την εφαρμογή Drivebase στο Apple App
Store, Google Play ή Windows Store.

2

Καταχωρήστε τα drives σας και αποκτήστε
πρόσβαση σε ειδοποιήσεις, προτάσεις
υπηρεσιών και διεθνή στοιχεία επικοινωνίας.

3

Καταχωρώντας το drive σας, είστε σίγουροι ότι η
υποστήριξή του, είναι στα σωστά χέρια.

Download from

Windows Store

Δείτε τους όρους και προϋποθέσεις στο abb.com/drivereg
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—
Επιλέξτε ένα πιο προβλέψιμο
μέλλον
Δεν ξέρετε ποτέ τι σας επιφυλάσσει το μέλλον και ποια απρόβλεπτη
κατάσταση θα κληθείτε να αντιμετωπίσετε μέσα στην ημέρα.
Επιλέγοντας σχετικές υπηρεσίες, κάνετε το μέλλον σας λίγο πιο
προβλέψιμο. Είσαστε προετοιμασμένοι για αναπάντεχα συμβάντα,
με συμβουλές από ειδικούς, όποτε τις χρειάζεστε. Επίσης αποφεύγετε
τα περισσότερα σφάλματα πριν ακόμα ξεκινήσουν.
Τα drives σας παραμένουν συνεχώς σε λειτουργία με τις υπηρεσίες
υποστήριξης της ABB.

—
Κλιματισμός

—
Τρόφιμα και ποτά

—
Κλωστοϋφαντουργία

—
Χαρτικά

—
Νερά και λύματα

—
Μέταλλα

—
Παραγωγή ενέργειας

—
Τσιμέντα

—
Πετρέλαιο και Αέριο

—
Χημικά

—
Εξορύξεις

—
Ναυτιλία

—
Για περισσότερες πληροφορίες,
επικοινωνήστε με τον τοπικό εκπρόσωπο
της ABB ή επισκεφτείτε:
new.abb.com/drives/services
abb.com/searchchannels
abb.com/drivereg

Η ΑΒΒ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε τεχνικές
αλλαγές ή τροποποίηση του περιεχομένου αυτού του
εντύπου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και δε φέρει
καμία ευθύνη για ενδεχόμενα λάθη ή πιθανή έλλειψη
πληροφοριών σε αυτό.
Η ΑΒΒ ΑΕ διατηρεί όλα τα δικαιώματα σχετικά με αυτό το
έντυπο, συμπεριλαμβανομένων τόσο των φωτογραφιών
και λοιπών απεικονίσεων όσο και της ύλης που αυτό
περιέχει. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή,
αναδημοσίευση ή χρησιμοποίηση μέρους ή όλου του
περιεχομένου του, χωρίς προηγούμενη γραπτή
συγκατάθεση της ΑΒΒ ΑΕ.
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