Services voor de industrie

SINUMERIK 
back-up service
Het risico
Als eigenaar van een verspanende
machine staat u elke dag weer voor
nieuwe uitdagingen. Om uw opdrachtgever van dienst te kunnen zijn, worden
er hoge eisen gesteld aan de kwaliteit,
flexibiliteit en betrouwbaarheid van uw
productieproces.
De beschikbaarheid en kwaliteit van uw
machinepark stellen u in staat om aan
deze hoge eisen te kunnen voldoen en
bovendien concurrerend te blijven. Reden
te meer om bijzonder zuinig te zijn op uw
machinepark. Helaas is er altijd kans op
een storing waarbij dataverlies op kan
treden.

‘Back-up inlezen of
opnieuw beginnen?’

In een kantooromgeving worden,
normaal gesproken, gegevens automatisch via het netwerk veilig gesteld.
In het geval van een storing zijn de
gegevens alsnog beschikbaar. Al met al
dus goed geregeld.
In een productieomgeving is dit niet altijd
vanzelfsprekend. Vandaag de dag zijn
de meeste CNC-besturingen uitgerust
met een PC. Deze PC beschikt over een
harddisk waar, naast het besturingsplatform, ook de specifieke bediensoftware is geïnstalleerd.
De ervaring leert dat er zelden een
recente data back up van deze PC
voorhanden is. Verlies van deze cruciale
gegevens kan echter grote gevolgen voor
de bedrijfsvoering hebben. Al met al
voor verbetering vatbaar.
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Bestelinformatie

De werkzaamheden voor het maken van de back-up kunnen
worden gepland, een onverwachte storing met dataverlies
als gevolg niet. Deze komt altijd ongelegen en leidt tot een
onnodig lange machinestilstand en frustratie voor u en uw
afnemer.

De investering in een deskundig gemaakte back-up is minimaal
en direct terugverdiend op het moment dat deze belangrijke
back-up beschikbaar moet zijn.

Siemens Nederland biedt u voor uw SINUMERIK CNC een
‘SINUMERIK back-up service’ aan. Onze specialisten maken
periodiek een back-up van alle machine- en gebruikersdata.
Hierdoor beschikt u altijd over de meest recente gegevens
van bijvoorbeeld uw CNC-programma’s en machine nulpunten.
Een eventuele machinestilstand blijft hiermee tot een
minimum beperkt omdat u weer snel beschikt over de juiste
instellingen en programma’s. Al met al dus goed geregeld.

Geïnteresseerd in onze oplossingen voor continuïteit en
productiviteit? Onze specialisten zijn u graag van dienst.
Zij zijn te bereiken via het volgende telefoonnummer:
070 - 333 1565.

‘Hoe recent is uw back-up?’
Uw voordeel
■
■
■
■

Een veilig gevoel
Kortere machinestilstand
Kostenbesparing op de lange termijn
Hogere betrouwbaarheid van uw productieproces
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