Usługa Consultation Desk Service
Obsługa klientów zagranicznych i wiedza specjalistyczna

Producenci maszyn często borykają się z problemem dotyczącym szybkiego zatrudnienia wykwalifikowanych
specjalistów, którzy wykonaliby usługi poza rynkiem rodzimym, takie jak usuwanie awarii, dokonywanie regulacji,
prowadzenie szkoleń i innych konsultacji. Ponadto międzynarodowe wdrożenie pracowników wewnętrznych wiąże się
z wysokimi kosztami, a języki lokalne mogą powodować utrudnienia w regionalnych środowiskach produkcyjnych.
Usługa Consultation Desk Service firmy Omron zapewnia producentom maszyn natychmiastowy dostęp do globalnej
infrastruktury usługowej firmy Omron, co umożliwia dostarczanie klientom szybkich, wysokojakościowych i wyjątkowo
opłacalnych usług. Globalna sieć wykwalifikowanych specjalistów oferuje wysoki poziom elastyczności i większą
dyspozycyjność produktów. Usługa firmy Omron jest dostępna przez cały cykl eksploatacji urządzenia; podczas
projektowania, uruchamiania i instalacji maszyny oraz na etapie jej eksploatacji.
Wiodące na rynku rozwiązania firmy Omron w dziedzinie
automatyzacji są dostępne i działają na całym świecie, tak
samo jak nasza globalna infrastruktura usługowa. Nasi lokalni
wykwalifikowani specjaliści dysponują odpowiednią wiedzą
i doświadczeniem, dzięki czemu są w stanie szybko i dobrze
rozwiązywać problemy produkcyjne, oferując porady, w jaki
sposób uniknąć podobnych problemów w przyszłości.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej,
skontaktuj się z nami:
+48 22 458 6666
info.pl@eu.omron.com
industrial.omron.pl

Usługa Consultation Desk Service – globalny zasięg, lokalna pomoc
TRWAŁE KORZYŚCI I ZALETY OBSŁUGI KLIENTÓW ZAGRANICZNYCH I WIEDZY SPECJALISTYCZNEJ:











Bezpośredni dostęp do globalnej sieci specjalistów ds. automatyki firmy Omron
Możliwość skorzystania z usług lokalnych specjalistów firmy Omron, którzy posługują się lokalnym językiem
Wiedza specjalistyczna i doświadczenie firmy Omron
Wysoka dyspozycyjność zakładowa dzięki szybkiemu dostosowaniu produktów
Natychmiastowa i znacząca oszczędność czasu i kosztów
Zapobieganie awariom w przyszłości dzięki udzielaniu przez firmę Omron porad i pomocy
Rozwiązywanie skomplikowanych problemów przez konsultantów firmy Omron
Szkolenia dla klientów w celu poprawy wydajności produkcji
Zapewnienie klientom szybszych, lepszych i bardziej opłacalnych usług

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej,
skontaktuj się z nami:
+48 22 458 6666
info.pl@eu.omron.com
industrial.omron.pl
Omron Europe BV i/lub jej firmy zależne i stowarzyszone dokładają wszelkich starań, tym niemniej nie gwarantują w jakikolwiek sposób poprawności ani kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Zastrzegamy sobie
prawo do dokonywania zmian w dowolnej chwili i bez powiadomienia.

