OTTO – DEN NYE DIGITALE
VAKUUMTJENESTEN FRA BUSCH
Reduser de totale eierkostnadene dine

DIN DIGITALE
ASSISTENT.
DINE FORDELER.
OTTO holder øye med vakuumpumpene dine. Hvor som helst, når som helst. Med våre digitale tjenester
blir statusen for prosessen din og tilstanden til vakuumpumpene dine kontinuerlig overvåket. OTTO sender
automatiske varsler til deg og til Busch dersom prosessen skulle bli avbrutt.

TRYGGHET

MER VERDIFULL TID

HØYERE OPPETID
MER PRODUKTIVITET

TILSTANDSOVERVÅKING
KOMBINERT MED ATTRAKTIVE
SERVICEPAKKER.

EFFEKTIVITET

LAVERE KOSTNADER FOR EIERSKAP

TRE SERVICEPAKKER. VELG DIN PERFEKTE OTTO.
OTTO Starter1
Den selvbetjente løsningen

OTTO Standard
Komfortløsningen

OTTO Advanced
Løsningen med alt inkludert

Vakuumpumpeovervåking
Antall registrerte vakuumpumper

3

✓ ubegrenset

✓ ubegrenset

Antall registrerte brukere

3

9

✓ ubegrenset

Tilstandsovervåking av tilkoblede vakuumpumper via app

✓ ikoner

✓ fullstendige data

✓ fullstendige data

Tilstandsovervåking av tilkoblede vakuumpumper via dashbord

✓ ikoner

✓ ikoner

✓ ikoner + verdier

Månedlig vakuumpumperapport i dashbord

✓

✓

Månedlig vakuumpumperapport via e-post til kundeadministrator

✓

✓

Elektronisk assistanse i app*

✓

Last ned vakuumpumpedata

✓

Meldinger (varsler/advarsler)
Varsler og advarsler via app og dashbord

✓

✓

✓

Varsler og advarsler via e-post

✓

✓

✓

✓

✓

Lesebekreftelse på meldinger i app og dashbord
Vedlikehold
Vedlikeholdsmeldinger via app og dashbord

✓

✓

✓

Vedlikeholdsmeldinger via e-post

✓

✓

✓

✓

✓

Tilpasset avtaleplanlegging for feltservice
Forebyggende vedlikehold*

✓

Utvidet garanti**

✓ ubegrenset
*kommer snart
**Den utvidede garantien gis kun på nye vakuumpumper eller vakuumpumper som er overhalt av Busch
I løpet av de første seks månedene (prøvefase) av OTTO STARTER får du alle funksjonene og egenskapene til OTTO STANDARD uten ekstra kostnad

1

INTERESSERT?
BESØK OSS PÅ NETTET OG
FÅ MER INFORMASJON
www.buschvacuum.com/us/en/otto

OPPDAG
OGSÅ BUSCH
VACUUM APP
Busch Vacuum App har mange funksjoner
som gjør livet ditt enklere.
• Tilstandsovervåking av vakuumpumpene dine
• Registrer vakuumpumpen ganske enkelt ved
å skanne strekkoden
• Få direkte tilgang til instruksjonshåndbøker
• Legg inn bestillingsforespørsel for originalt
tilbehør og reservedeler
• Finn ditt nærmeste Busch salgs- og servicesenter
• Be om serviceavtale

LAST NED VÅR GRATIS
VAKUUM-APP:
www.buschvacuum.com/vacuumapp

www.buschvacuum.com

