
@SERVICE
Onderhoud op afstand met VPN-technologie

AMADA service
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@SERVICE

Start service op afstand

Door een sleutelschakelaar op uw AMADA-installatie wordt de 
verbinding gemaakt met het AMADA-servicecenter. U beslist 
over het tijdstip omdat deze vrijgave uitsluitend bij u ter plaatse 
kan gebeuren. Na de activering neemt u telefonisch contact op 
met uw AMADA-servicepartner. 

Het AMADA-servicenetwerk

Na de gespreksopbouw ziet de AMADA-servicedeskundige 
op zijn beeldscherm alle relevante gegevens van uw machine. 
Zonder ter plaatse te zijn kan hij nu samen met de operator de 
situatie indien nodig snel en veilig binnen de perken houden. 
De meeste storingen worden zo onmiddellijk verholpen. 
Bovendien kan tijdens de diagnose op afstand de noodzakelijke 
reserveonderdelen geïdentificeerd, de beschikbaarheid 
onderzocht en onmiddellijk gezorgd voor de levering van 
reserveonderdelen of noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden.

 ■ Onmiddellijke oplossing van problemen

 ■ Implementatie van systeemdiagnoses

 ■ Aanpassen van parameters

 ■ Software-instellingen of het laden van software-updates

Sleutelschakelaar  
afstand

Gespreksopbouw Contact met 
AMADA-servicepartners

Diagnose op

Gebruik van dienst

De AMADA @SERVICE is een plaatsonafhankelijke servicetechnologie op afstand, via een VPNverbinding tussen AMADA-installaties en 
AMADA-servicecentra.

Nadat de operator van de installatie contact heeft opgenomen, ondersteunt@SERVICE u bij de diagnose van de machinestoring of 
-uitval en biedt u een optimale ondersteuning om de beschikbaarheid van uw installatie aanzienlijk te verbeteren. Voor een maximale 
beschikbaarheid van de machine adviseert AMADA regelmatig preventief onderhoud op afstand.

Foutdetectie en probleemoplossing via  
service op afstand / online

Optimale beschikbaarheid van installaties door veilig onderhoud en diagnose op afstand



Voordelen van de AMADA @SERVICE

 ■ Eenvoudige bediening

 ■ Controle over het onderhoud op afstand door middel van 
sleutelschakelaar

 ■ Geen dure IT-infrastructuur en een eenvoudige integratie voor 
het onderhoud op afstand van de machine

 ■ Beveiligde VPN-dataverbinding

 ■ Hogere beschikbaarheid van de installatie

 ■ Kostenoptimalisatie voor service en onderhoud

 ■ Minimaliseren van de uitvaltijd

 ■ Snelle diagnose bij machinestoringen

 ■ Onderhoud op afstand inclusief software-updates

 ■ Optimalisatie van de machine- en programmaparameters

 ■ Op elk moment om te bouwen

 ■ Voor bijna alle AMADA machines

De @SERVICE kan gecombineerd worden 
met andere service overeenkomsten.

VPN-technologie

De VPN-technologie (Virtual Private Network) is een 
internationale standaard voor afluister- en fraudebestendige 
internetcommunicatie. De dataverbinding gebeurt via een  
VPN-tunnel en garandeert op elk moment een beveiligde 
verbinding. 

Korte uitvaltijd bij storingen

De AMADA @SERVICE verhoogt de beschikbaarheid van uw 
installatie aanzienlijk: de service op afstand vraagt meestal maar 
weinig tijd en bespaart u onnodige wachttijden en lange stilstand 
van de machines. 

Installatie zonder @SERVICE

Installatie met @SERVICE

Uitvaltijd bij storingen
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Amada GmbH
Amada Allee 1
42781 Haan, Duitsland

Tel. +49 2104 2126-0
Fax +49 2104 2126-999

info@amada.de
www.amada.de

Meer informatie over de AMADA-dienstverlening op 
www.amada.de/nl/services

Maandag – vrijdag 7.00 – 17.00 uur      Servicehotline E-mail

 ■ Afkantpersen | afkantrobots | guillotinescharen +49 2104 2126-268 service.gp@amada.de

 ■ Lasersnijsystemen | stans-lasercombinaties +49 2104 2126-272 service.laser@amada.de

 ■ Stansmachines +49 2104 2126-255 service.nct@amada.de

 ■ FMS | automatisering +49 2104 2126-242 fms@amada.de

 ■ Softwareservice +49 2104 2126-222 software@amada.de

 ■ Servicefaxnummer +49 2104 2126-405

AMADA-servicehotline


