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Vi på Siemens vill inte bara se till att  
du själv är nöjd med ert nyinstallerade 
byggnadsautomationssystem utan också 
att er driftpersonal får all den utbildning 
och support som behövs för att sköta 
driften.

Utveckla kompetensen hos er personal
Vi tillhandahåller “Driftinformation på 
plats” och ger driftpersonalen tillgång till 
lokal och personlig hjälp med att utveckla 
sitt kunnande – då ger er investering  
maximal avkastning.

Håll kontakt med våra experter
När er personal behöver råd eller hjälp 
med att lösa tekniska problem, har våra 
experter svaren – ni får smidig och snabb 
tillgång till kompetenta tekniker via vår 
support.

Analysera era byggnadsprestanda
Potentialen för driftbesparingar framgår när 
man analyserar historiken över händelser 
och systemprestanda. Vi hjälper er att aktivt 
driftoptimera er byggnads prestanda.

Förbättra effektiviteten i era byggna-
der; minska miljöbelastningen och sänk 
driftkostnaderna
Dra nytta av våra experters kunnande 
– våra rekommendationer (som bygger 

på analysen av era byggnader) bidrar till 
att förbättra er byggnads effektivitet.

Säkra era byggnadsdata
Vi skyddar era specifika anläggningsdata 
genom back-up och säker lagring. 

Kontrollera er mediaanvändning
Vår webbaserade lösning för media- 
övervakning, EMC, ger en tydlig och 
transparent bild av er media användning 
– information som gör det möjligt för  
er att identifiera byggnadens energi-
besparingspotential.

Vi är med från dag 1
“Driftinformation på plats” och stöd till er  
driftpersonal med Advantage Services™
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 ■  Driftassistans ger tillgång till våra Supportrum och kompetenta 
tekniker, som hjälper till att lösa tekniska problem med byggnads- 
automationssystemet

 ■  Anläggningsträff en gång per år för att ge:
 – Driftinformation på platsen avseende byggnadsautomationssystemet, 

med möjlighet till personlig assistans
 – Systemprestandaanalys och Händelseanalys på plats avseende  

byggnadsautomationssystemet
 – På basis av analysen – rekommendationer för att förbättra systemets 

effektivitet och därmed minska de totala driftkostnaderna
 ■  Dataskydd genom regelbunden back-up av anläggningsspecifik 

programvara samt lagring av backup-kopian
 ■  Tillgång till EMC, vår webbaserade lösning för mediaövervakning.

Fördelar med ett Advantage Services™-avtal:
 ■ Utvecklar kompetensen hos er personal
 ■ Kontakt med våra experter
 ■ Analyserar era byggnadsprestanda 
 ■ Förbättrar effektiviteten i era byggnader;  

minskar miljöbelastningen och sänker  
driftkostnaderna

 ■ Säkrar era byggnadsdata
 ■ Kontroll av er mediaanvändning

Kundnytta

Supporten finns där när du behöver den.

Vad du kan förvänta dig av ett Advantage Services™-avtal
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 ■ Utbildning på plats och  
personlig hjälp

 ■ Dataskydd med back-up av  
anläggningsspecifik programvara

 ■ Händelseanalys

 ■ Övervakning av media  
användning

 ■ Systemprestandaanalys

 ■ Support och Driftassistans
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specifikation upprättas i samband med att avtal tecknas.
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