
Kla sycz ny ser wis re ak tyw ny (ang. re ac ti ve

ma in te nan ce) to re ago wa nie na uster kę bądź

awa rię, któ ra już wy stą pi ła. W tym przy pad -

ku trze ba cze kać na przy jazd ser wi san ta 

lub ode słać urzą dze nie w ce lu na pra wy. To 

ge ne ru je jed nak stra ty, po nie waż za rów no

w jed nym, jak i dru gim przy pad ku ma my

do czy nie nia z prze sto jem, a nie kie dy na wet

wstrzy ma niem pro duk cji. A prze cież czas to

pie niądz i każ da mi nu ta prze kła da się na stra -

ty fi nan so we za kła du. Ze sta ty styk wy ni ka, że

kosz ty po nie sio ne z ty tu łu awa rii wy no szą

śred nio od 30 000 USD w za kła dach spo żyw -

czych do 87 000 USD w prze my śle pe tro che -

micz nym i na wet 200 000 USD w bran ży au -

to mo ti ve 1. Dla te go tak waż ne jest wcze sne

wy kry wa nie awa rii, w myśl za sa dy, iż le piej

za po bie gać niż le czyć. I choć koszt usłu gi ser -

wi so wa nia kla sycz ne go jest naj niż szy i nie

wy ma ga du że go za an ga żo wa nia ze stro ny za -

kła du pro duk cyj ne go, to w efek cie koń co wym

nie jest ani naj lep szym, ani naj tań szym roz -

wią za niem (kosz ty z po wo du nie pla no wa -

nych prze sto jów sprzę tu, kosz ty pra cy wy ni -

ka ją ce z nad go dzin, a tak że kosz ty na pra wy

lub wy mia ny). 

Pre ven tI ve MA In te nAn ce 

Opty mal nym roz wią za niem w tym przy -

pad ku jest ser wis pre wen cyj ny (pre ven ti ve

ma in te nan ce). Re gu lar ne wi zy ty eks per tów,

któ rzy oce nia ją zu ży cie pod ze spo łów, po -

zwa la ją wy mie nić te, któ re wkrót ce mo gą

się ze psuć, za po bie ga jąc tym sa mym pro -

ble mo wi, za nim się on po ja wi. Spraw ne ma -

szy ny są bo wiem klu czo wym ele men tem

utrzy ma nia na wy so kim po zio mie trzech naj -

waż niej szych wskaź ni ków, któ ry mi kie ru ją

się wszyst kie fir my pro duk cyj ne. Na le żą do

nich: ja kość, po wta rzal ność pro duk cji oraz

do sta wy na czas.

KOst KA dO MI nA

Sys te my in spek cji wi zyj nej we ry fi ku ją

i nad zo ru ją po praw ność oraz zgod ność in for -

ma cji na opa ko wa niach, ety kie tach czy ulot -

kach in for ma cyj nych w tak stra te gicz nych

sek to rach jak far ma cja, ko sme ty ka, mo to ry -

za cja czy prze mysł spo żyw czy. Tam nie ma

ZA LE TY SER WI SU PRE WEN CYJ NE GO

Ser wis 
to (nie tyl ko) pie niądz

Systemy inspekcji wizyjnej są wysokospecjalistycznym narzędziem, 
od którego działania zależą pieniądze, prestiż i pozycja na rynku. Jak każde
specjalistyczne urządzenia, biorące udział w procesach produkcyjnych,
wymagają dbałości ze strony użytkownika oraz stałego i regularnego serwisu 
ze strony dostawcy. Tylko odpowiednio zaplanowana i prowadzona opieka
serwisowa może zapewnić niezawodność systemów, które przekładają się
na ciągłość produkcji, wydajność, bezbłędną jakość wytwarzanych towarów 
oraz dostawy na czas. Jeśli zatem analizujesz ofertę zakupu systemu inspekcji
wizyjnej, wahasz się? Sprawdź, jak działa serwis. 
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miej sca na błę dy, a awa ria sys te mu in spek -

cji jest ni czym prze wró co na kost ka do mi na.

W obec nej sy tu acji glo bal nej, przy za kłó co -

nych łań cu chach do staw i pro ble mach z do -

stęp no ścią sprzę tu elek tro nicz ne go, mo że to

skut ko wać nie tyl ko stra ta mi fi nan so wy mi,

ale też ze rwa niem kon trak tu. Dla te go też

EyeC Pol ska, dys try bu tor spe cja li stycz nych

sys te mów kon tro li ja ko ści, zwięk szył swo je

dzia ła nia w ob sza rze ser wi su pre wen cyj ne -

go, któ ry po ma ga za po bie gać ewen tu al nym

awa riom urzą dzeń. Ma my świa do mość, że

w fer wo rze pra cy wie lu na szych klien tów za -

po mi na o tym waż nym aspek cie. A prze cież

ser wis pre wen cyj ny jest nie tyl ko opła cal ny

w ka pi ta ło chłon nych pro ce sach tech no lo gicz -

nych, ale też wy dłu ża cykl ży cia kom po nen -

tów czy ge ne ru je oszczęd ność ener gii. Uła -

twia rów nież ela stycz ne go spo da ro wa nie

cza sem pra cy utrzy ma nia ru chu, a nam płyn -

nie cza sem ser wi su w te re nie. Dla te go też

sta le po sze rza my świa do mość klien tów oraz

sta ra my się za pew nić im cał ko wi tą bez a wa -

ryj ność na szych sys te mów – mó wi Kon rad

Sa dow ski, tech ni cal sup port ma na ger/sa les

en gi ne er w sta le po więk sza ją cej się eki pie

spe cja li stów w dzia le ser wi su EyeC Pol ska. 

– Pod ję li śmy rów nież kro ki w kie run ku stwo -

rze nia ma ga zy nu czę ści za mien nych, aby te

tra fia ły do na szych part ne rów biz ne so wych

bez zbęd nych opóź nień. 

ser wIs I re LA cje

Pro fe sjo nal ny ser wis, któ ry szyb ko re -

agu je i roz wią zu je pro ble my sprzę to we oraz

wspie ra me ry to rycz nie pra cow ni ków w ob -

sza rach kon tro li ja ko ści, po zwa la zbu do wać

nie tyl ko prze wa gę nad kon ku ren cją, ale tak -

że do bre re la cje biz ne so we. Je ste śmy te go

świa do mi, dla te go sta le pod wyż sza my kom -

pe ten cje i dba my o roz wój pra cow ni ków.

Wpro wa dzo ny stan dard opie ki ty pu SLA i po -

wią za na z nim szyb kość re ak cji to ele men ty,

któ rych ocze ku je bran ża, gdzie czas re ak cji

od gry wa klu czo wą ro lę. Po zwa la unik nąć

kosz tow nych prze sto jów pro duk cyj nych bądź

zwol nie nia wa dli we go to wa ru. W ra mach

pod wyż sza nia ja ko ści świad czo nych usług,

zwięk sze nia wy daj no ści i efek tyw no ści w ko -

mu ni ka cji z klien tem po więk szy li śmy dział

ser wi su o no we oso by. Na si klien ci nie mu szą

się mar twić – co da lej po za ku pie – do da je

Kon rad Sa dow ski.  

re KO Men dA cjA – dO stAw cA 

sPrzę tu czy PArt ner?

Po twier dza to Ma rze na Ko strze wa – CEO

we wro cław skiej dru kar ni Co mex, któ ra jest

jed ną z pierw szych w Pol sce firm użyt ku ją -

cych sys te my EyeC i in we stu je w ko lej ne urzą -

dze nia. Na czę sto pa da ją ce py ta nia: dla cze go

wła śnie ten do staw ca? Czy fak tycz nie ma naj -

lep sze roz wią za nia w za kre sie in spek cji wi zyj -

nej? Marzena Kostrzewa od po wia da: Za rów no

sys te my EyeC, jak i nie któ rych kon ku ren cyj -

nych firm ma ją zbli żo ną funk cjo nal ność i po -

tra fią za spo ko ić po trze by ryn ku; tak sa mo jest

w aspek cie przy ja znej ob słu gi. Dla nas naj -

waż niej szą kwe stią jest jed nak to, co bę dzie

da lej po za ku pie? Ser wis jest bar dzo istot nym

ele men tem za war cia umo wy. W przy pad ku

EyeC ni gdy nie zo sta li śmy sa mi z ja kim kol -

wiek tech nicz nym pro ble mem. Re ak cja ser wi -

su jest bar dzo szyb ka. Je śli trze ba do szko lić

no wych pra cow ni ków – też są otwar ci. Rów -

nież przy nie ty po wych pra cach, gdzie pod sta -

wo we usta wie nia sys te mu za wo dzą, ser wi -

san ci ra zem z na mi szu ka ją od po wied nie go

roz wią za nia. Dla te go też trak tu je my fir mę

EyeC jak na sze go part ne ra, a nie tyl ko ja ko do -

staw cę okre ślo ne go sprzę tu.

Usłu gi ser wi so we są jak do bre ubez pie -

cze nie, któ re chro ni przed nie po żą da ny mi

awa ria mi, a co waż niej sze – ich skut ka mi czy

po wi kła nia mi. Je śli do bry i re gu lar ny ser wis

za gwa ran tu je fir mie spraw ne i bez a wa ryj ne

dzia ła nie – nie war to się wa hać. 

Opra co wa no na pod sta wie 

ma te ria łów fir my EyeC
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1 https://www.iot -now.com/2018/12/24/91611-ai -ba sed -iot -so lu tions -extend -pre dic ti ve -ma in te nan ce -across -

-en ti re -pro duc tion -li ne/

DZIAŁ SERWISU EYEC

POLSKA ZOSTAŁ

POWIĘKSZONY O NOWEGO

CZŁONKA ZESPOŁU.

OD 1 WRZEŚNIA 2022

NA STANOWISKU SERVICE

ASSISTANT/CUSTOMER

SUPPORT PRACUJE

GRZEGORZ SOBANIAK. 

JEGO ROLĄ JEST SZEROKO

ROZUMIANA OBSŁUGA

KLIENTÓW SERWISOWYCH

Konrad Sadowski: Serwis prewencyjny jest nie tylko
opłacalny w kapitałochłonnych procesach technologicznych,
ale też wydłuża cykl życia komponentów czy generuje
oszczędność energii. Ułatwia również elastyczne
gospodarowanie czasem pracy utrzymania ruchu, a nam
płynnie czasem serwisu w terenie


