
Bemutatjuk 
internet alapú szolgáltatásaink rendszerét

Az internet alapú 
szolgáltatás csomag

Öt elemből áll, amelyek az ABB Robot Care szerviz 
megállapodása segítségével az ügyfél által támasztott egyedi 
igényekre szabhatók.

 
Az internet alapú szolgáltatások elénk tárják a világ 
legkülönbözőbb pontjain működő, csatlakoztatott robotokból 
származó adatok nyújtotta lehetőségeket.
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Állapotfelügyelet 
és Diagnosztika

Biztonságos, folyamatosan rendelkezésre álló felügyeleti 
és diagnosztikai szolgáltatást nyújt, amely gyorsabb 
reakcióidőt, nagyobb hatékonyságot és jobb 
felkészülési lehetőséget biztosít a szervizszakemberek 
számára, valamint a telephelyre való kiszállások vagy 
műszaki támogatás nyújtása esetén.

Ezek mindegyike hozzájárul ahhoz, hogy a 
robotrendszerek optimális teljesítményen üzemelhessenek.

Biztonsági Mentések 
Kezelése

Képzelje el, hogy a programja elvész  
vagy megsérül. Hány napba vagy hétbe telne  
az újraprogramozás és a finomhangolás, valamint az 
összes beállítás és működési paraméter visszaállítása?

A Biztonsági Mentések Kezelése gondoskodik arról, 
hogy mindig rendelkezésre álljon egy biztonsági 
másolat a teljes robotprogramról. A biztonsági 
másolatok automatikus elkészítése bármely időpontra 
ütemezhető, és a másolatok felhő alapú tárhelyen,  
vagy bármilyen más szerveren tárolhatóak.

Az internet alapú 
szolgáltatásokat

Az ABB hosszú távú digitalizálási stratégiájának 
kulcsfontosságú termékeként bevezetjük

A Dolgok, 
Szolgáltatások 
és Emberek 
Internete

Az ABB robotmegoldásai annak a hálózattá 
összekötött, folyamatosan rendelkezésre álló 
ökoszisztémának a részét képezik, amelyet úgy 
hívunk:

Minden ABB robot készen áll a vezetékes 
vagy vezeték nélküli csatlakoztatásra, ezáltal 
lehetőséget nyújtva a prediktív, proaktív és 
azonnali támogatás nyújtására.

Csatlakoztassa ABB robotját még ma, és adjon teret a 
fejlett szolgáltatásoknak, amelyekkel meghosszabbíthatja 
robotrendszere hasznos működési idejét,  
és optimalizálhatja teljesítményüket. Ezáltal akár 25%-kal 
is csökken a zavart okozó események aránya, és 60%-kal 
gyorsabbá válik a válaszidő és a problémamegoldás.
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Gyors és biztonságos hozzáférést tesz lehetővé a 
robotvezérlőkhöz és a csatlakoztatott berendezéshez. 
A hozzáférés az ügyfél kérése alapján és felügyeletével 
történik, hardver- és szoftverbiztonság védelme mellett.

A Távoli Hozzáférés segítségével Ön a távolból reagálhat 
a teljesítménnyel összefüggő vagy váratlanul felbukkanó 
problémákra. Szakértői tudás áll rendelkezésre, mintha 
kollégánk a vezérlőnél ülne.

Távoli 
Hozzáférés
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Géppark 
Kiértékelés
Az ABB a csatlakoztatott robotok teljes 
állományával összevetve értékeli az 
Ön robotjait. Mindez lehetővé teszi 
gépparkja leginkább igénybevett 
robotjainak beazonosítását, és ezek 
szervizszükségleteinek rangsorolását.

A Géppark Értékelés csökkenti a 
hajtóművekben és a motorokban 
előforduló kritikus meghibásodások 
előfordulásának kockázatát, 
és ténylegesen megnöveli 
robotberendezései élettartamát.
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Eszköz 
optimalizálás
Segít azonosítani azokat a robotokat, alkotóelemeket és 
szoftvereket, amelyek teljesítménye nem optimális,  
és rendszeres proaktív javaslatokat ad azzal 
kapcsolatban, hogyan lehet elkerülni a leállást okozó 
eseményeket, és hogyan lehet a teljesítményt javítani.

Az Eszköz Optimalizálás időszakos elemzéseket 
tartalmaz a robotok általános állapotára és teljesítményére 
vonatkozóan.

Ennek köszönhetően akár 25%-kal is csökkenhet a zavart 
okozó események aránya, valamint 60%-kal gyorsabb 
lehet a válaszidő és a probléma megoldása.
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MyRobot web 
alkalmazás
rendelkezésére áll a fenti szolgáltatások mindegyikéhez, 
amely az ügyfeleknek és az ABB szervizeseinek egyaránt 
azonnal felhasználható, továbbá gyakorlati információt ad 
egyetlen intuitív felületen át, amely bárhol és bármikor 
csak egyetlen érintésre van Öntől.

A MyRobot segít a leggyakrabban előforduló 
meghibásodások és a tapasztalatok szerint legtöbb 
leállást okozó riasztások beazonosításában. Trendeket, 
figyelmeztetéseket és azonnali értesítést ad, baj esetén 
pedig biztosítja a megfelelő támogatást.

 

Kapcsolódjon még ma,
regisztrálja új robotját a www.abb.com/robotreg oldalon, és kérje a garanciális időszakon belül 
ingyenesen rendelkezésre álló állapotfelügyeleti és diagnosztikai szolgáltatásunkat,  
valamint az ABB Basic Care szervizszerződési csomagját!

www.abb.hu
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