
Uw weg naar 
productiviteit

Versnel herstel met 
ongeëvenaarde 
mogelijkheden, 
zowel op afstand 
als op locatie

Werk samen om 
proactief te zijn 

met productiviteit, 
niet reactief met 

downtime 

U kunt rekenen op onze uitgebreide 
ondersteuning om uw codeersystemen 

voortdurend te onderhouden, 
herstellen en verbeteren.

Videojet-experts helpen u graag

Ga naar www.videojet.nl/LCA
0345-636 513
info.nl@videojet.com
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Uw tijd is kostbaar. Het beheer van de printer is niet altijd 
uw eerste prioriteit, maar een beetje proactiviteit kan ver komen. 

In plaats van wachten op niet-geplande downtime, kunt u anticiperen 
op problemen en ze oplossen voordat er problemen ontstaan.

Videojet Lifecycle Advantage™ gebruikt intuïtieve software, gegevensgebaseerde 
rapporten en eenvoudig toegankelijk deskundig advies om gebruikers te helpen 
gegevens te onderhouden en te herstellen, en hun codeerproces te verbeteren. 

Gebruik gegevensanalyses van de printer 
en ondersteuning op afstand en op 
locatie om snel weer online te zijn

Onderhouden Verbeteren

Herstellen

Verbeteren

Externe meldingen 
om de reactie op 

mogelijke 
printerproblemen 

te versnellen

Externe diagnose 
van defecte 
onderdelen 

en definitie van 
corrigerende 

handelingen voor 
snellere reparatie 

op locatie

Onderhouden

Los de meeste 
problemen op in 

minuten, niet dagen

Herstellen

Relevante training, 
on-demand, op 

afstand en ter plaatse 
op basis van printer- 
en processpecifieke 

gegevens

Maak gebruik van 
het grootste 

dekkingsgebied 
en ongeëvenaarde 

reactietijd ter 
plaatse

Voorspellende 
analyses en rapportage, 

voor inzicht in 
mogelijkheden voor 

voortdurende 
verbetering 

Privé 
consultingservices 
ter plaatse om uw 

toepassing te 
optimaliseren en 

verbeteren

Proactieve kennis 
van de printer moet 
problemen oplossen 
voordat ze hebben 

plaatsgevonden

Videojet LifeCycle Advantage™
Oplossingen voor service en productiviteit 

om te voldoen aan uw behoeften 
en uw processen te verbeteren.

Herstel op afstand 
met een Videojet-
technicus met één 

muisklik

Preventief 
onderhoud en 

gezondheidscontroles 
houden de prestaties 

optimaal

* Remote Service-functies zijn beschikbaar in bepaalde regio's over de hele wereld. Neem contact op met uw plaatselijke
 Videojet-vertegenwoordiger voor informatie over de beschikbaarheid voor uw locatie.
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