OTTO – DEN NYA DIGITALA
VAKUUMTJÄNSTEN FRÅN BUSCH
Reducera din totala ägandekostnad

DIN DIGITALA
ASSISTENT.
DINA FÖRDELAR.
OTTO håller öga på dina vakuumpumpar. Överallt, hela tiden. Med våra digitala tjänster övervakas statusen
för din process och tillståndet för dina vakuumpumpar konstant. OTTO skickar automatiskt meddelanden
till dig och Busch vid avbrott i din process.

TRYGGHET

MER VÄRDEFULL TID

LÄNGRE DRIFTTID
ÖKAD PRODUKTIVITET

TILLSTÅNDSÖVERVAKNING
KOMBINERAT MED ATTRAKTIVA
SERVICEPAKET.

EFFEKTIVITET

LÄGRE ÄGANDEKOSTNAD

TRE SERVICEPAKET. VÄLJ DIN PERFEKTA OTTO.
OTTO Starter1
Självservicelösningen

OTTO Standard
Komfortlösningen

OTTO Advanced
All-inclusive-lösningen

Övervakning av vakuumpump
Antal registrerade vakuumpumpar

3

✓ obegränsat

✓ obegränsat

Antal registrerade användare

3

9

✓ obegränsat

Tillståndsövervakning av anslutna vakuumpumpar via app

✓ ikoner

✓ fullständiga uppgifter

✓ fullständiga uppgifter

Tillståndsövervakning av anslutna vakuumpumpar via panelen

✓ ikoner

✓ ikoner

✓ ikoner + värden

Månadsrapport för vakuumpumparna på panelen

✓

✓

Månadsrapport för vakuumpumparna via e-post till kundens administratör

✓

✓

Online-hjälp i app*

✓

Ladda ner vakuumpumpdata

✓

Meddelanden (larm/varningar)
Larm och varningar via app och panel

✓

✓

✓

Larm och varningar via e-post

✓

✓

✓

✓

✓

Läs bekräftelse av meddelanden i appen och på panelen
Underhåll
Underhållsmeddelanden via app och panel

✓

✓

✓

Underhållsmeddelanden via e-post

✓

✓

✓

✓

✓

Prioriterad besöksbokning vid vår fältservice
Prediktivt underhåll

✓

Förlängd garanti

✓ obegränsat
*kommer snart
Under de första sex månaderna (testperiod) med OTTO STARTER kan du använda alla funktionerna i OTTO STANDARD utan extra kostnad

1

INTRESSERAD?
BESÖK OSS ONLINE OCH
FÅ MER INFORMATION
https://www.buschvacuum.com/se/sv/otto

UPPTÄCK
ÄVEN BUSCH
VACUUM APP
Busch Vacuum App har många funktioner
som gör livet enklare.
• Tillståndsövervakning av dina vakuumpumpar
• Registrera din vakuumpump genom att
skanna streckkoden
• Få direkt tillgång till bruksanvisningar
• Beställ originaltillbehör och -reservdelar
• Hitta närmaste Busch försäljnings- och servicecenter
• Boka fältservice

LADDA NER VÅR KOSTNADSFRIA VAKUUM APP:
www.buschvacuum.com/vacuumapp

www.buschvacuum.com

