
Seu caminho para 
a produtividade 

Acelere a 
recuperação 
com capacidades 
remotas e no local

Parceria que seja
 proativa com a

 produtividade, não
 reativa com tempo

 de inatividade

Você pode contar conosco para o suporte 
técnico a fim de manter, recuperar e melhorar 
continuamente as operações de codificação.

Os especialistas da Videojet estão aqui para te ajudar

Acesse www.videojet.br.com/LCA
Vendas de equipamentos – 4689-7273
Atendimento ao cliente – 0800 887 0465
br.marketing@videojet.com

© 2017 Videojet do Brasil. Todos os direitos reservados.
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Seu tempo é valioso. Gerenciar a impressora nem sempre é sua prioridade, 
mas um pouco de proatividade pode ser de grande valia. Em vez de 
esperar pelo tempo de inatividade não planejado, você pode prever 

e resolver problemas muito antes que eles se tornem problemas.

A Videojet Lifecycle Advantage™ usa software intuitivo, relatório controlado 
por dados e especialistas rapidamente acessíveis para ajudar os usuários 

a manter, recuperar e melhorar suas operações de codificação. 

Explore a análise de dados da impressora 
e o suporte remoto e local para retornar 

rapidamente ao funcionamento

ManterMelhorar

Recuperar

Melhorar

Alertas remotos 
para acelerar a 

resposta a potenciais 
problemas da 

impressora

Diagnóstico remoto 
de peças de falha e 
definição de ações 
corretivas para o 

reparo mais rápido 
no local

Manter

Solucione a maioria 
dos problemas em 

minutos, não em dias

Recuperar

Treinamento remoto, 
relevante, sob demanda 
e no local com base nos 
dados da impressora e 

específicos da operação

Aproveite o maior 
espaço de serviço, 

oferecendo tempo de 
resposta incomparável 

no local

Comunicação e 
análise preditivas, 

fornecendo percepções 
sobre as oportunidades 

contínuas de 
melhoria

Serviços de 
consultoria individuais 
e no local para ajudar 
a otimizar e melhorar 

a sua aplicação

Conhecimento 
proativo das 

necessidades da 
impressora para 

ajudar a solucionar 
problemas antes 
que eles ocorram

Videojet LifeCycle Advantage™
Soluções de serviço e produtividade para atender 
às suas necessidades e melhorar a sua operação.

Recuperação remota 
com os especialistas 
técnicos da Videojet 
na ponta dos dedos

Manutenção 
preventiva e verificação 

de integridade para 
ajudar na manutenção 
do desempenho ideal

* Recursos de Serviço Remoto estão disponíveis em selecionar regiões no mundo todo. Entre em contato com seu representante local
 da Videojet para obter informações de disponibilidade para sua localização.
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