
Twój sposób na 
produktywność 

Przyspiesz przywracanie 
sprawności dzięki 
niedoścignionym 
możliwościom obsługi 
zdalnej i na miejscu

Rozpocznij współpracę, 
aby cieszyć się 

produktywnością 
dzięki proaktywnemu 

podejściu, zamiast 
dopiero reagować 

na przestoje 

Możesz na nas liczyć, jeśli potrzebujesz 
kompleksowego wsparcia, dzięki 

któremu utrzymasz, wznowisz 
i usprawnisz operacje znakowania.

Zadaniem ekspertów �rmy Videojet jest niesienie pomocy
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Twój czas jest cenny. Zarządzanie drukarką często nie stanowi 
priorytetu, ale przyjęcie bardziej proaktywnego podejścia 
może naprawdę się opłacić. Nie czekaj na nieplanowane 

przestoje — zamiast tego przewiduj problemy i rozwiązuj je na 
długo przed tym, zanim zaczną Ci sprawiać prawdziwe kłopoty.

Videojet LifeCycle Advantage™ to intuicyjne oprogramowanie, 
sprawozdawczość oparta na danych i szybki dostęp do porad ekspertów. 

Taka kombinacja pozwala użytkownikom utrzymywać, 
wznawiać i doskonalić operacje znakowania. 

Wykorzystaj analizę danych drukarki 
oraz wsparcie zdalne i na miejscu, 

aby szybko wznowić pracę

UtrzymanieDoskonalenie

Wznawianie

Doskonalenie

Alerty zdalne — 
szybsza reakcja na 

potencjalne problemy 
z drukarką

Zdalna diagnostyka 
uszkodzonych części 

oraz określenie działań 
naprawczych w celu 

przyspieszenia 
naprawy na miejscu

Utrzymanie

Rozwiązanie 
większości problemów 

w czasie liczonym 
w minutach, 
a nie dniach

Wznawianie

Odpowiednie 
szkolenia na żądanie, 

a także szkolenia zdalne 
i na miejscu w oparciu 

o dane dotyczące 
drukarki i konkretnych 

procesów

Wykorzystaj 
najbardziej rozległą 

sieć serwisową 
oferującą 

niedościgniony 
czas reakcji 

u klienta

Analiza pro�laktyczna 
i sprawozdawczość 
pozwalają znaleźć 

obszary do ciągłego 
doskonalenia 

Indywidualne usługi 
konsultacyjne na 
miejscu pomogą 
zoptymalizować 

procesy i usprawnić 
działalność

Przewidywanie 
potrzeb dotyczących 

drukarki pozwala 
eliminować problemy, 

zanim się jeszcze 
pojawią

Videojet LifeCycle Advantage™
Serwis i rozwiązania z zakresu produktywności, 

które zaspokajają Twoje potrzeby 
i pozwalają usprawnić procesy.

Zdalne wznawianie 
z pomocą specjalistów 
technicznych Videojet 

to teraz kwestia 
jednego kliknięcia

Konserwacja 
pro�laktyczna i kontrole 

stanu technicznego 
pomagają zapewnić 

optymalną wydajność

* Funkcje zdalnego serwisu są dostępne w wybranych regionach świata. Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Videojet, aby
 uzyskać informacje na temat dostępności w Twojej lokalizacji.
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