Danışma Masası Servisi
Uluslararası Destek ve Uzmanlık

Makine üreticilerinin sıkça karşılaştığı sorunlardan biri arıza giderme, ayarlama, eğitim ve diğer danışmanlık
hizmetleri için kendi pazarları dışında kısa süre içinde kalifiye uzman bulma zorluğudur. Öte yandan, şirket
çalışanlarının uluslararası sahaya gönderilmesi yüksek maliyetlere yol açar ve yerel dil nedeniyle, bölgesel üretim
ortamlarında sorunlar ortaya çıkabilir.
Omron Danışma Masası Servisi, makine üreticilerinin Omron global hizmet altyapısına anında erişerek yüksek
kaliteli hizmeti daha hızlı ve uygun maliyetli sunabilmelerine olanak sağlar. Kalifiye hizmet uzmanlarından
oluşan global ağ, yüksek esneklik düzeyi ve gelişmiş üretim kullanılabilirliği sağlar. Omron'un hizmeti, makinenin
tasarım, başlatma/kurulum ve çalışma aşamaları dahil olmak üzere tüm makine kullanım ömrü boyunca
geçerlidir.
Omron'un lider otomasyon çözümleri, dünya çapındaki
hizmet altyapımız gibi dünyanın her yerinde bulunur ve
kullanıma hazırdır. Yerel olarak konumlanmış nitelikli
uzmanlarımız, üretim sorunlarının hızlıca iyi bir şekilde
çözülmesini sağlayacak ve gelecekteki sorunların en iyi
şekilde nasıl önleneceğine dair tavsiyeler sunacak
uzmanlık ve deneyime sahiptir.

Daha fazlasını öğrenmek ister misiniz?
+90 (216) 556 51 30
info.tr@omron.com
industrial.omron.com.tr

Danışma Masası Servisi ile Global Olun, Yerel Çalışın
ULUSLARARASI DESTEK VE UZMANLIK SAYESİNDE UZUN SÜRE BOYUNCA HIZLI KAZANÇ ELDE EDİN:











Omron'un global otomasyon uzmanları ağına doğrudan ulaşın
Yerel dili bilen profesyonel Omron uzmanlarını sahaya gönderin
Omron'un uzmanlığından ve deneyiminden faydalanın
Hızlı ayarlamalarla en iyi tesis kullanılabilirliğini sağlayın
İlk andan itibaren belirgin zaman ve maliyet tasarrufları elde edin
Omron'un önerileri ve desteğiyle gelecekte ortaya çıkabilecek arızaları önleyin
Omron'un danışmanlarına güvenerek karmaşık sorunları çözün
Üretimi artırmak için müşterilere eğitim ve danışmanlık sağlayın
Müşterilerinize daha hızlı, daha iyi ve uygun maliyetli hizmetler sunun

Daha fazlasını öğrenmek ister misiniz?
+90 (216) 556 51 30
info.tr@omron.com
industrial.omron.com.tr
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