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Nový trend dneška
- Dálková údržba 24/7
Společnost Koenig & Bauer není pouhým výrobcem tiskových strojů. V reakci na dynamické 
změny na polygrafickém trhu nabízí komplexní řešení, která provozovatelům jejich strojů 
a zařízení pomohou na cestě k úspěchu na trhu. K tomu patří kromě vysoce výkonného 
stroje i profesionální, spolehlivý a rozsáhlý servis. Ať už je to telefonická podpora, dálkový 
přístup k údržbě, analýza výkonových dat nebo video komunikace, specialisté Koenig 
& Bauer jsou k dispozici nepřetržitě 24 hodin denně v podstatě kdekoli na světě.
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Kvůli stále většímu tlaku na disponibilitu a s ní spojenou 
produktivitu polygrafických zařízení roste důležitost 
včasného zásahu v případě jejich nečekané odstávky. Dálková 
údržba společnosti Koenig & Bauer poskytuje rychlou 
vzdálenou podporu v případě poruchy stroje a efektivní  
on-line diagnostiku provozu s možností proaktivního 
plánování servisu a údržby. Z dlouhodobé statistiky vyplývá, 
že 80 % dotazů od zákazníků se vyřeší prostřednictvím 
dálkové údržby, to znamená bez zásahu techniků přímo 
na místě. Dochází tak k významnému snížení servisních 
nákladů a délky prostojů. Tiskový stroj je tak během chvíle 
schopen produkce.

Bezpečnost dat má pochopitelně nejvyšší prioritu. On-line 
připojení prostřednictvím sítě VPN (Virtual Private Network) 
nabízí díky speciálnímu zakódování hardwaru maximální 
bezpečnost dat. Toto širokopásmové řešení umožňuje 
specialistům bezpečný, rychlý a cenově výhodný přístup 
k tiskovému stroji.

PressCall – 
služba na 
stisknutí 
tlačítka

Díky moderním 
komunikačním 
technologiím jsou 
telefonáty s obsluhou  
stroje Koenig & Bauer 
téměř minulostí. Díky 
službě PressCall se 
poruchy hlásí přímo 
z ovládacího pultu 
stroje. PressCall 
nahrazuje dosud 
obvyklý telefonát 
uživatele na linku 
PressSupport 24 
společnosti Koenig & 
Bauer. Všechna data 
nutná pro dálkovou 
údržbu má servisní 
služba k dispozici 
bez časové prodlevy. 
Díky jednoznačné 
identifikaci stroje 

a chybových hlášení, minimalizaci chybných vstupů 
či nedorozumění v komunikaci umožňuje služba PressCall 
rychlejší nalezení vhodného řešení.



Visual PressSupport 
– nejefektivnější 
řešení díky vizuální 
komunikaci

Prostřednictvím 
obousměrného video připojení 
se komunikace mezi obsluhou 
stroje a technikem dálkové 
údržby výrazně zlepšuje 
a rozšiřuje se rovněž oblast 
působnosti prohledání 
řešení. Aplikace na mobilním 
koncovém zařízení zákazníka 
umožňuje v rámci dálkové 
údržby kromě přenosu zvuku 
i zprostředkování živého videa 
přímo technikovi na horké 
lince.

Celá řada funkcí pro 
značení a zvýraznění, stejně jako funkce statických snímků 
a snímků obrazovky umožňují jednoznačnou diagnostiku 
aktuální situace. V případě potřeby může technik dálkové 
údržby přenést obsah své obrazovky na displej zákazníka 
a poskytnout mu tak technické vysvětlení nebo instrukce.

Díky podpoře Visual PressSupport se možnosti technika 
dálkové podpory společnosti Koenig & Bauer výrazně 
rozšiřují: vidí to, co vidí na stroji i tiskař, resp. servisní 
technik, a může si pomocí pohyblivých obrazů znázornit 
procesy a postupy. Získá tak velmi rychle komplexní přehled 
o situaci na stroji.

Performance Report 
– všechny ukazatele v přehledu

Performance Report jako grafické znázornění 
nejdůležitějších údajů o produkci vašeho stroje umožňuje 

včasnou identifikaci trendů a vzorů, případně interní 
a externí „benchmarking“. Prostřednictvím statického 
připojení VPN přijímá společnost Koenig & Bauer z tiskového 
stroje výběr relevantních výkonových dat. Dokáže proto 
analyzovat výrobní ukazatele, např. výrobní výkon, tiskový 
výkon a disponibilitu archového ofsetového stroje Rapida. 
V měsíčních intervalech obdrží zákazník graficky zpracované 
hodnocení klíčových ukazatelů.

Údaje o výkonu zobrazené v přehledu Performance Report 
se porovnávají s údaji předchozích 5 měsíců. Poskytují 
důležitou informaci o vývoji produkce tiskových strojů. Je tak 
možné včas identifikovat její trendy. Kromě toho je možné 
anonymně porovnat výkonnost konkrétního stroje Rapida 
s výkonem 10 nejlepších strojů stejné konfigurace.
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Digitální tisk přímo na archy vlnité lepenky se zcela novým 
strojem Corru JET. Zvyšte svou efektivitu u on-demand 
zakázek nebo dobývejte nové trhy s digitálním potiskem 
vlnité lepenky. Díky spojení jednoduchého ovládání a nej-
novější inkjetové technologie můžete velmi efektivně a na 
vyžádání vyrábět vysoce kvalitní produkty.

Budujte svou obalovou budoucnost společně s námi!
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