
Chcete se dozvědět více? 
industrial.omron.eu/virtualassistance

Zůstaňte ve spojení díky virtuálním 
asistenčním službám společnosti OMRON

Upozorňujeme, že v pracovní době je k dispozici naše technická podpora. 

Aby vaše stroje bez problémů fungovaly

Virtuální asistence společnosti OMRON je řešení vzdálené podpory, 

které poskytuje snadnou, rychlou a bezpečnou technickou podporu 

a poradenství. Tento druh asistence využívá technologii rozšířené 

reality, díky níž vám kromě identifikace a řešení problémů kdekoli na 

světě dokážeme rovněž pomoci s návrhem co možná nejlepších strojů.

• Zůstaňte ve spojení s našimi odborníky
Získejte přímou pomoc od našich nejzkušenějších techniků 

prostřednictvím interaktivního vzdáleného připojení.

• Snižte náklady
Snižte cestovní náklady nahrazením návštěv u vás naší virtuální 

asistenční službou. 

• Zvyšte produktivitu
Těžte z našich zkušeností a znalostí na svém pracovišti.

Zavolejte nám a zjistěte 
více o naší virtuální 

asistenční službě

Mluvíme 
vaším 

jazykem!

http://industrial.omron.eu/virtualassistance


Chcete se dozvědět více?   
industrial.omron.eu/en/services-support

Přestože přípravě tohoto dokumentu byla věnována maximální pozornost společnosti Omron Europe BV, jejich poboček a partnerských společností, nelze zaručit bezchybnost a úplnost informací popsaných v tomto dokumentu. Vyhrazujeme si 
právo dokumentaci kdykoli a jakkoli měnit bez předchozího upozornění.

Základní informace o službách společnosti OMRON

Pokud jde o automatizaci a bezpečnost, roboty nebo kamerové systémy, 
poskytujeme služby po celou dobu životnosti vašich strojů:

Chceme být vaším důvěryhodným partnerem v oblasti automatizace, poskytovat vám podporu, kterou potřebujete 

pro globální provoz, a umožnit vám zrychlit, zefektivnit a zjednodušit svou činnost ve srovnání s konkurencí.

Díky tomu, že jste součástí globální sítě, můžete také využívat mezinárodní odborné znalosti a inovace 

společnosti OMRON, širší dostupnost produktů a expresní dodávky náhradních dílů.

Při konstrukci
Bezpečnostní služby, finanční služby, ověření konceptu

Při uvedení do provozu
Konzultační služby, logistika s přidanou hodnotou, 

technická podpora a služby v terénu, řízení projektů

Při údržbě
Opravy, školení, náhradní díly, prodloužení záruky, 

preventivní údržba a virtuální asistence

Více než  
150 prodejních kanceláří 
Více než 2700 prodejních 

a aplikačních techniků 
Distribuce a síť systémových  

integrátorů

http://industrial.omron.eu/en/services-support

