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Advantage Service Center
Frigör era resurser, optimerar er fastighet och ökar driftssäkerheten.

Övervakning via fjärruppkoppling
Advantage Service Center innebär att vi via fjärruppkopp-
ling kan övervaka och hantera era fastigheter från distans. 
Det innebär i korthet att ni kan frigöra era resurser och 
känna er trygga i att vi direkt kan reagera och agera på 
de händelser som uppstår i era system. Vi kan i ett tidigt 
stadium upptäcka ev. avvikelser och säkerställa att rätt 
åtgärder och insatser vidtas redan innan det händer. Allt 
för att åstadkomma en tillvaro där ni kan känna er trygga 
i en vardag utan avbrott.

Optimering av er fastighet
Förutom att direkt agera vid avvikelser så arbetar vi i vårt 
servicecenter med att kontinuerligt optimera era fastigheter.
Via fjärruppkoppling kan vi se vad som kan förbättras, 
behöver bytas, förstärkas eller på andra sätt hanteras för 
att uppnå maximal prestanda. I våra förebyggande analyser
ingår också att vi ger förslag på åtgärder för att uppnå risk-
minimering och energibesparingar.  
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Kundfördelar

■   Ökad driftsäkerhet

■   Snabb inställelsetid/åtgärd

■   Kostnadsbesparingar

■   Tidsbesparingar

■   Färre/kortare avbrott

■   Förebyggande analyser

■   Rätt insats med rätt resurs

■   Kontinuerlig övervakning

■   Tillgång till specialistsupport

■   Riskminimering

■   Energioptimering

Uppnå en tillvaro utan avbrott och minska kostnaderna
För att skydda människor och tillgångar och säkerställa 
verksamhetens kontinuitet och en hög komfort, behöver 
era system vara igång hela tiden. Advantage Service Center 
är svaret på dina behov – säkerställ kraftfullt stöd, snabb 
service och direkt förbindelse med experter nära dig.

Senaste teknologin och högsta datasäkerhet
För att vara säker på att du, dina processer och data skyddas 
hela tiden, erbjuder vi våra tjänster via en avancerad 
IT-infrastruktur. Anslutningen säkerställer högsta säkerhet 
i och med att vi har den senaste tekniken inom bl.a.  
autentisering och kryptering. Allt du behöver är en internet- 
anslutning, resten ordnar vi.

Expertisen finns bara ett telefonsamtal bort
Som kund till Advantage Service Center har du fri tillgång 
till support via telefon och mail och kan därmed enkelt 
och snabbt få svar på eventuella frågor eller åtgärder du 
vill ha utförda. Du har omedelbar tillgång till högt kvalifi-
cerade Siemensexperter inom energi, risk och säkerhet 
som ger dig effektivt stöd via fjärranslutning. 

Kontakta oss
Vill du veta mer om vad det skulle innebära för ditt  
företag att ansluta sig till Advantage Service Center?  
Ring din lokala säljkontakt på Siemens eller kontakta 
kundservice på telefon 0200-11 66 21 alternativt  
kundservice.se@siemens.com.
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