
Um problema frequente dos fabricantes de máquinas é a dificuldade em encontrar rapidamente especialistas 
qualificados para serviços fora dos seus mercados nacionais: reparação de avarias, ajustes, formação e outras 

colaborações. Além disso, o destacamento internacional de funcionários internos implica custos elevados e os idiomas locais 

podem provocar problemas com os ambientes de produção locais regionais.

 

O Consultation Desk Service da Omron assegura aos fabricantes de máquinas uma oportunidade de aceder imediatamente à 

infra-estrutura de serviços global da Omron, para poderem disponibilizar um serviço rápido e de elevada qualidade de 
uma forma muito económica. A rede global de especialistas de serviço qualificados garante um elevado grau de 

flexibilidade e melhor disponibilidade a nível da produção. O serviço da Omron está disponível durante todo o tempo de vida 

útil da máquina; concepção, arranque/instalação e fase de funcionamento da máquina.

As principais soluções de automação da Omron estão 

disponíveis e operacionais em todo o mundo, tal como a 

nossa infra-estrutura de serviços a nível mundial. Os nossos 

especialistas qualificados destacados localmente têm os 

conhecimentos e a experiência necessários para garantir que 

os problemas de produção são resolvidos de forma rápida, 

correcta e com aconselhamento sobre como evitar 

problemas futuros da melhor forma.

Mais informações: 
  +351 21 942 9400
  info.pt@omron.com

industrial.omron.pt

Consultation Desk Service
Assistência internacional e conhecimentos
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Torne-se mundial, actue localmente com o 
Consultation Desk Service

Embora nos esforcemos por atingir a perfeição, a Omron Europe BV e/ou as suas empresas subsidiárias e filiais não garantem nem fazem quaisquer afirmações relativamente à correcção ou integridade das informações descritas neste 
documento. Reservamo-nos o direito de efectuar quaisquer alterações em qualquer altura sem aviso prévio.

ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL E CONHECIMENTOS, VITÓRIAS RÁPIDAS COM EFEITOS DURADOUROS:

 Aceda directamente à rede global de especialistas em automação da Omron

 Recorra a profissionais locais da Omron que falam o idioma local

 Usufrua da experiência e dos conhecimentos partilhados pela Omron

 Usufrua da melhor disponibilidade da instalação com alguns ajustes rápidos

 Consiga imediatamente reduções significativas no tempo e nos custos

 Evite futuras avarias com os conselhos e a assistência da Omron

 Confie nos consultores da Omron para resolver problemas complicados

 Disponibilize formação e orientação aos clientes para melhorar a produção

 Garanta serviços mais rápidos, melhores e mais económicos aos seus clientes


