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PORTFÓLIO DE SERVIÇOS
FLEXIBILIDADE CONFORME A NECESSIDADE.

PORTFÓLIO DE SERVIÇOS
FLEXÍVEL COMO NUNCA.

Na Amann Girrbach, os serviços são uma prioridade. Por isso, nos esforçamos para sempre aprimorar
a nossa oferta. Com os planos Performance para software, hardware e Helpdesk, oferecemos pacotes
completos com diversas opções para todo o fluxo de trabalho – tudo perfeitamente adaptado às suas
necessidades.

SOFTWARE

HARDWARE
PACOTES MODULARES PARA A UTILIZAÇÃO CONFIÁVEL DAS SUAS MÁQUINAS

MANUTENÇÃO
Abrangência do Plano Performance MANUTENÇÃO
_ Manutenção anual proativa

AQUISIÇÃO OU ALUGUEL – CONFORME A NECESSIDADE

_ Substituição gratuita de peças de desgaste definidas
_ Verificação e limpeza de componentes definidos

Aproveite as vantagens do modelo de aluguel flexível

_ O trabalho de manutenção é realizado por um funcionário de assistência técnica da Amann Girrbach

_ Pacote completo, sem preocupações: software sempre atualizado, assim como implementação regular
de novas funções

Período de validade e rescisão
O Plano Performance MANUTENÇÃO pode ser assinado opcionalmente para Ceramill Motion e Ceramill Matik a partir do 1º ano por um período ilimitado.
A rescisão é possível até três meses antes do final do respectivo período de contrato.

_ Custos de entrada baixos e pagamento somente enquanto o software realmente é utilizado
_ A abrangência do pacote é adaptada às suas necessidades. Se elas mudarem, você pode adaptar sua assinatura
como for necessário.

PLANO PERFORMANCE
O Plano Performance é um modelo de aluguel que inclui
a licença anual de software básico de CAD/CAM,
incluindo os módulos selecionados por você e atualizações regulares de software.

BASIC

EXPERT

MASTER

Após adquirir a licença
de software básico de
CAD/CAM, selecione os
módulos que deseja e
adquira atualizações
opcionais para o software
a partir do 2º ano.

AQUISIÇÃO
+ ATUALIZAÇÕES

Taxas de licença de
software

√

√

√

√

Atualizações de software

√

√

√

Plano Upgrade opcional
após o 2º ano

Módulos incluídos

4*

+3
adicionais opcionalmente

todos

combinável
individualmente

*Ceramill Mind Artex, Ceramill Microshell, Ceramill Mind TruSmile, Ceramill M-Gin
Período de validade e rescisão
O período de validade dos planos é de um ano com renovação anual automática. A rescisão é possível até três meses antes do final do respectivo período de
contrato. Em caso de cancelamento do Plano Performance, a licença de software é desativada (modelo de aluguel). Em caso de cancelamento do Plano Upgrade,
você continua utilizando o software com a versão mais recente (modelo de aquisição).

Atualizações regulares aumentam suas possibilidades!
Nossa equipe altamente qualificada de pesquisa e desenvolvimento trabalha continuamente para melhorar e expandir as
possibilidades do sistema Ceramill. Através de atualizações regulares, você obtém diversas novas opções e mantém o seu
sistema – e, consequentemente, a sua empresa – preparado(a) para o futuro. Você pode se beneficiar das atualizações
tanto com um Plano Performance quanto com um Plano Upgrade ativo.
As atualizações incluem, entre outras coisas:
_ Novas indicações, fluxos de trabalho e funções para trabalhar de forma otimizada e mais eficiente
_ Integração de novos materiais, assim como ferramentas de fresar e suportes
_ Otimizações de processos, por exemplo, através de estratégias de fresagem mais eficientes
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REPARO
Abrangência do Plano Performance REPARO
_ Substituição gratuita de todas as peças de reposição que não estão definidas como "peças de desgaste"
_ Reparo ou substituição da peça afetada por um funcionário da assistência técnica da Amann Girrbach
Com o Plano Performance REPARO, você pode escolher se deseja aproveitar os benefícios de um contrato de reparo por mais 12
ou 24 meses após a expiração da garantia do primeiro aparelho. Em caso de falha de hardware, você não terá custos adicionais.
Período de validade e rescisão
O encerramento do Plano Performance REPARO deve ser feito dentro de 12 meses após a aquisição do seu sistema.
A rescisão é possível até três meses antes do final do respectivo período de contrato.

HELPDESK
AJUDA DIRECIONADA E EFICIENTE
Abrangência do Plano Performance HELPDESK
_ Pacote de minutos gratuitos para suporte via Helpdesk para o número do cliente (não via máquina)
_ Ajuda e aconselhamento no caso de dúvidas sobre o fluxo de trabalho e a utilização do sistema, estratégias de
escaneamento ou design
Ao utilizar o Plano Performance HELPDESK, os minutos usados são deduzidos do seu pacote. Como alternativa, também existe
a opção de pagar por ticket. Obviamente, se um dos nossos produtos apresentar falha ou pane não relacionada a um manuseio
incorreto, o suporte será gratuito.
Período de validade e rescisão
O Plano Performance HELPDESK pode ser assinado opcionalmente a partir do 1º ano por um período ilimitado. Você tem 4 anos para usar seus minutos gratuitos.
Uma rescisão não é necessária.

3

PT 2022 04
hellblau.com

PACOTES DE SERVIÇOS
APROVEITE AS VANTAGENS DO PACOTE
Monte o seu pacote de serviços individual que o(a) ajudará a melhorar o desempenho do seu fluxo de trabalho e aproveite um
desconto adicional de 15% em todos os produtos de serviço selecionados.

PLANO PERFORMANCE

SOFTWARE

EXPERT

PLANO PERFORMANCE

HARDWARE

MANUTENÇÃO

PLANO PERFORMANCE

HELPDESK

SELEÇÃO DOS PACOTES DE SERVIÇOS

EXPERT

EXPERT
CERAMILL MOTION

EXPERT
CERAMILL MATIK

√

√

MASTER

√

√

REPARO

√

MASTER

MASTER
CERAMILL MOTION

MASTER
CERAMILL MATIK

√

√

√

√

√

√

√

√

√

SAIBA MAIS AQUI:

br.amanngirrbach.com/portfolio-de-servicos

AUSTRIA (HEADQUARTERS) | Amann Girrbach AG | Koblach, Austria | +43 5523 62333-105 | austria@amanngirrbach.com | GERMANY | Amann Girrbach GmbH | Pforzheim, Germany |
+49 7231 957-100 | germany@amanngirrbach.com | ITALY | Amann Girrbach Italia srl | Verona, Italy | +39 045 9813970 | europe@amanngirrbach.com | FRANCE | Amann Girrbach France
SAS | Jossigny, France | +33 1 79972258 | france@amanngirrbach.com | NORTH AMERICA | Amann Girrbach North America, LP | Charlotte, NC, U.S.A. | +1 704 837 1404 |
america@amanngirrbach.com | BRAZIL | Amann Girrbach Brasil LTDA | Curitiba, Brazil | +55 41 3052 3400 | brazil@amanngirrbach.com | ASIA | Amann Girrbach Asia PTE LTD. | Singapore,
Asia | +65 6592 5190 | singapore@amanngirrbach.com | CHINA | Amann Girrbach China Co., Ltd. | Beijing, China | +86 10 8886 6064 | china@amanngirrbach.com | JAPAN | Amann
Girrbach Asia Japan | Kyoto, Japan | +81 75 283 1239
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