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24/7 HOTLINE
Au2mate 24/7 HOTLINE aftalen er basisaftalen som giver adgang 
til 24/7 beredskab og service, med garanti for assistance ved 
opkald døgnet rundt samt periodisk tjek af fjernopkobling og 
gratis assistance pr. telefon  den første halve time indenfor normal 
åbningstid.

SYSTEM HELBREDSTJEK
Au2mate SYSTEM HELBREDSTJEK aftalen er et tillæg til 24/7 
basisaftalen og omfatter periodisk helbredstjek af kontrolsystemets 
nøglekomponenter og softwarelicenser.

ANLÆGSOPTIMERING
Au2mate ANLÆGSOPTIMERING aftalen er ligeledes et tillæg til 
24/7 basisaftalen. Den omfatter systematisk gennemgang af 
anlæggets nøglekomponenter (instrumenter, aktuatorer og tavler) 
samt funktionalitet og operatørdialog.

RESERVEDELE
Au2mate tilbyder RESERVEDELE til kontrolsystemet i henhold 
til krav og ønsker fra kundens side.
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SERVICE - INTRODUKTION
Automatisering tilhører mejerianlæggets nervesystem.
Ved nedbrud er det derfor helt afgørende at kunne få hurtig og rigtig hjælp.
Au2mate tilbyder en komplet række serviceydelser både via fjernopkobling og 
i form af on-site support. Herved kan software og hardware diagnosticeres og 
ændres hurtigt og omkostningsvenligt.
Au2mate tilbyder også serviceaftaler til eksisterende anlæg efter kundeønske.

AU2MATE SERVICEKONCEPT
Kravene til fabrikkernes oppetid øges til stadighed; produktionen med  
følsomme varer kører i døgndrift og råprodukt til videreforarbejdning  
ankommer til fabrikkerne kontinuerligt. Utilsigtet stop er kostbart og  
kan få alvorlige konsekvenser i forhold til kunder og leverandører.

Au2mate tilbyder en komplet servicepakke på systemer som er udviklet og 
leveret i samarbejde med vore kunder. Serviceydelserne tager udgangspunkt 
i kundernes behov og er baseret på Au2mates kernekompetencer og erfaring 
indenfor automatisering, som inkluderer instrumentering, PLC, SCADA og MES.

Det servicekoncept vi tilbyder vore kunder består af 4 hovedelementer, som 
beskrives nærmere her.

Ved nedbrud er det helt afgørende at kunne få hurtig og korrekt hjælp.
Au2mate tilbyder en komplet række serviceydelser både via fjernopkobling og i form af on-site support.

Au2mate servicekoncept
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Au2mate udvikler og leverer automatiseringsløsninger til mejeriindustrien 
i ind- og udland.

Løsningerne udarbejdes i teamwork og tæt partnerskab med vores kunder 
og spænder fra komplette automatiseringsprojekter til konsulentydelser og 
rådgivning.

Vi har mange års erfaring indenfor procesautomatisering og vi har udviklet en 
struktureret arbejdsform. Med effektive værktøjer til vidensdeling kan vi derfor 
garantere hurtig levering af kvalitetsløsninger til konkurrencedygtige priser. 
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AU2MATE 
- DIN PROFESSIONELLE 
SAMARBEJDSPARTNER

REFERENCER
Au2mate har i de seneste 2-3 årtier været en del af
dedikerede og succesfulde automatiseringsløsninger til både små 
og store banebrydende mejeriprojekter i ind- og udland.

Referencelisten inkluderer løsninger fra standardstyringer til 
MES-løsninger og ERP-integration samt styring af højteknologiske og 
meget kritiske delprocesser.

Kunderne er hovedsageligt førende mejerier i ind- og udland.

Au2mate er kundernes garanti for en funktionsdygtig løsning til rette 
tid og rette pris!

Au2mAte 24/7 HOtLINe AftALeN er bAsIsAftALeN sOm gIver AdgANg tIL 24/7 beredskAb Og  
servIce, med gArANtI fOr AssIstANce ved OpkALd døgNet ruNdt sAmt perIOdIsk tjek Af fjerNOpkObLINg 
Og grAtIs AssIstANce pr. teLefON deN første HALve tIme INdeNfOr NOrmAL åbNINgstId.


