ขอบข่ายการบริการ: ภาพรวมของผลิตภัณฑ์
การบริการเพื่อผลิตภัณฑ์ BUCHI
BUCHI มีบริการหลากหลายรูปแบบที่สามารถผสมผสานและปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและสถานการณ์ของลูกค้าได้ความรู้และประสบการณ์เฉพาะทางและค�ำนึงถึงผู้ใช้งาน
ด้วยประสบการณ์ของเราที่มากกว่า 75 ปีคือพื้นฐานในการพัฒนาของเรา เป้าหมายของเราคือ
การท�ำให้อุปกรณ์ BUCHI สามารถท�ำงานได้ด้วยความเที่ยงตรง พร้อมใช้ และประสิทธิภาพสูงสุด
เท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อความสะบายใจของลูกค้า

ขอบข่ายบริการของ BUCHI: ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์เพื่อคุณโดยเฉพาะ

ครอบคลุมตัง
้ แต่การศึกษาความเป็นไปได้ จนถึงการบ�ำรุงรักษาตามแผนและการตรวจสอบคุณสมบัติ

สนับสนุนและให้บริการตลอดอายุการใช้งาน

เราพร้อมช่วยคุณให้ตัดสินใจได้ถูกต้องโดยพิจารณาปัจจัยทั้งหมด

BUCHI START

BUCHI EXACT

นอกเหนือจากบริการซ่อมคุณภาพสูงแล้ว BUCHI ยังมีบริการและผลิตภัณฑ์สนับสนุนหลากหลายเพื่อการ
ดูแลอุปกรณ์ของคุณโดยเฉพาะ

ทีมฝ่ายขายและผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ทั่วโลกของเราพร้อมให้การช่วยเหลือด้วยการประเมิน
สถานการณ์และความต้องการของลูกค้า และร่วมพัฒนาแนวทางที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้ร่วม
กับลูกค้าเพื่อการเลือกผลิตภัณฑ์ BUCHI ในอนาคต คุณสามารถติดต่อเราได้ทุกเมื่อ พร้อม
ทั้งรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากเอกสารและแอพพลิเคชันต่างๆ มากมายซึ่งดาวน์โหลดได้ที่
เว็บไซต์ของเรา: www.buchi.com

ประโยชน์ที่จะได้รับจาก BUCHI START
เพราะ BUCHI ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยค�ำนึงถึงความต้องการของลูกค้า
เป็นหลัก โซลูชันกลุ่ม BUCHI START จึงพร้อมคุ้มครองการลงทุนของลูกค้า
รับสิทธิประโยชน์พิเศษเฉพาะส�ำหรับลูกค้าที่เลือกใช้บริการนี้พร้อมกับการซื้อ
อุปกรณ์เท่านั้น เพราะอายุการใช้งานที่ยาวนานของผลิตภัณฑ์เริ่มตั้งแต่วันแรกที่
น�ำไปใช้งาน
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∙∙ ตรวจสภาพ/ท�ำความสะอาดและปรับเทียบ
∙∙ บ�ำรุงรักษาแบบรายครั้ง
∙∙ แพคเกจบ�ำรุงรักษาตามแผน
∙∙ ข้อตกลงบริการเต็มรูปแบบ

แล
ะ

เพราะอุปกรณ์ของคุณต้องการโซลูชันการบ�ำรุงรักษา
BUCHI ทราบดีวา
่ ไม่มโี ซลูชน
ั แบบใดแบบหนึง
่ ทีต
่ อบสนองความต้องการของลูกค้า
ได้อย่างเบ็ดเสร็จ ในฐานะของบริษท
ั ทีด
่ ำ
� เนินกิจการอย่างแข็งขันทัว
่ โลก เราจึงมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิภาค การประยุกต์ใช้งาน และตลาดต่างๆ อย่างลึกซึ้ง
และนัน
่ คือประโยชน์ทล
ี่ ก
ู ค้าผูเ้ ลือก BUCHI จะได้รบ
ั
เราตระหนักว่าอุปกรณ์ที่มีการใช้งานอย่างหนักหน่วงจ�ำเป็นต้องมีโปรแกรมการ
บ�ำรุงรักษาที่แตกต่างจากเครื่องมือที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราว แนวทางของเรา
จึงค�ำนึงถึงปัจจัยดังกล่าวเป็นหลัก และพร้อมน�ำเสนอโซลูชันที่เหมาะสมและคุ้ม
ค่าแก่ลูกค้าของเราแพคเกจและบริการบ�ำรุงรักษาในโซลูชัน BUCHI CARE ผ่าน
การคัดสรรมาเป็นอย่างดี ประกอบด้วยรายการชิ้นส่วนอะไหล่เพื่อการใช้งาน
เฉพาะทาง และจ�ำนวนครั้งในการให้บริการที่เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพของ
อุปกรณ์ รวมถึงรูปแบบและแนวทางการใช้งาน

ขอบข่าย
บริการของ
BUCHI

ชง
้ า
น

BUCHI CARE

∙∙ ตรวจสอบการท�ำงานแบบรายครั้ง (OQ)
∙∙ สัญญา OQ แบบติดตามผล
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∙∙ การติดตั้งอุปกรณ์หรือระบบ
∙∙ การตรวจสอบการติดตั้งและการใช้งาน
∙∙ สัญญาการบ�ำรุงรักษาและขยายระยะเวลารับ
ประกัน

คุณภาพสูงและด�ำเนินการซ�้ำได้ทุกวัน
BUCHI EXACT บริการตรวจสอบอย่างครอบคลุมระดับมืออาชีพส�ำหรับผลิตภัณฑ์ BUCHI
บริการตรวจสอบของเราสามารถด�ำเนินการโดยผู้ผลิตที่มีความเข้าใจในข้อมูลจ�ำเพาะของ
ผลิตภัณฑ์อย่างถ่องแท้ และยังทราบถึงสมรรถนะเหนือขึน
้ ไปจากนัน
้ อีกด้วย เรามีความเข้าใจ
ในรูปแบบการท�ำงานและฟังก์ชน
ั การท�ำงานของผลิตภัณฑ์อย่างลึกซึง
้ ซึ่งเป็นที่ประจักษ์
ชัดเจนเมื่อน�ำระเบียบวิธีและกระบวนการท�ำงานของเราไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งที่ไม่ใช่
OEM

BUCHI ACADEMY

พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้จาก BUCHI เพื่อคุณ
ความรูเ้ กีย
่ วกับอุปกรณ์ทใี่ ช้ ความเข้าใจถึงรูปแบบการใช้งาน และประสบการณ์อน
ั กว้างขวาง
ครอบคลุมที่สั่งสมจาก «ทั่วทุกมุมโลก» คือสิ่งที่จะเป็นประโยชน์และเป็นส่วนหนึ่งของความ
ส�ำเร็จของลูกค้าในอนาคต โซลูชัน BUCHI ACADEMY พร้อมตอบโจทย์และปรับเปลี่ยนให้
เข้ากับทุกความต้องการของลูกค้า ด้วยบริการฝึกอบรม ให้ความรู้ รับรองคุณสมบัติของ
พนักงาน และอื่นๆ อีกมากมาย BUCHI พร้อมให้ค�ำปรึกษารวมถึงแบ่งปันความรู้และความ
เชี่ยวชาญ แม้ส�ำหรับการด�ำเนินงานที่วางแผนไว้ซึ่งยังต้องมีการวิจัยหรือการศึกษาทาง
วิทยาศาสตร์ และด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงของเรา จึงวางใจได้กับผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้และ
รายงานที่เป็นข้อมูลล่าสุด เราพร้อมให้คุณใช้ประโยชน์จากเอกสารต่างๆ บนเว็บไซต์
ไม่ว่าจะเป็น:
∙∙ การฝึกอบรมและการรับรองผู้ใช้
∙∙ บริการช่วยเหลือส�ำหรับการท�ำงานเฉพาะ
ทาง
∙∙ การศึกษาความเป็นไปได้
∙∙ การวิจัยเชิงประยุกต์ตามสัญญา

∙∙ การฝึกอบรมการใช้งานนอกสถานทีห
่ รือที่
BUCHI
∙∙ รายงานเชิงวิทยาศาสตร์
∙∙ สัญญาการฝึกอบรม

บริการบางอย่างไม่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์บางชนิด
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BUCHI Service – Total Life Cycle Management
บริการเฉพาะเพื่อเพิม
่ ความสามารถในการผลิตพร้อมทั้งลดต้นทุนการเป็นเจ้าของ
การบริหารจัดการทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งานคือสิ่งที่ช่วยเพิ่มมูลค่าได้อย่างมี
นัยส�ำคัญและลดต้นทุนการเป็นเจ้าของโดยรวม ด้วยความสามารถและความเชี่ยวชาญกว่า 75 ปี เรา
ได้พัฒนาบริการขั้นสูงเพื่อการบ�ำรุงรักษา ตรวจสอบ ซ่อมแซม และปรับแต่งผลิตภัณฑ์ของลูกค้าตลอด
ช่วงอายุการใช้งาน ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองและเข้ารับการอบรมอย่างสม�่ำเสมอของเราพร้อม
ด�ำเนินมาตรการเชิงรุกอย่างใกล้ชิดและรวดเร็วในทุกช่วงอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ บริการเฉพาะ
ทั้งหมดของเราออกแบบขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อให้กระบวนการท�ำงานของลูกค้าด�ำเนินไปได้อย่างต่อ
เนื่องและรวดเร็ว และมีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่การยกระดับความส�ำเร็จ ความยั่งยืน และผลก�ำไรของ
ลูกค้า

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รบ
ั จาก BUCHI Total Life Cycle Management โดยสรุป:
เครือข่ายทั่วโลก

300
ศูนย์บริการผู้เชี่ยวชาญ
กว่า 300 แห่งทั่วโลก

การตอบ
สนอง

ขอบข่ายใกล้ชิด พร้อม
ตอบสนองได้อย่าง
รวดเร็ว

ผ่านการ
รับรอง

ช่างเทคนิคผู้ให้บริการ
ผ่านการรับรองและได้
เข้ารับการฝึกอบรมอยู่
เสมอ

บริการช่วยเหลือทาง
โทรศัพท์และอีเมล

โทรหาเราโดยตรง
หรือส่งอีเมล

ศูนย์บริการทั่วโลก
ศูนย์บริการ ศูนย์สนับสนุนการใช้งาน คลังชิ้นส่วนอะไหล่ ห้องปฏิบัติการส�ำหรับลูกค้า รวมถึงผู้
เชี่ยวชาญด้านบริการและการใช้งานของเรากระจายอยู่ทั่วทุกมุมโลก พร้อมให้บริการอย่างใกล้ชิด
ตลอดเวลาที่ลูกค้าต้องการ ทีมบริการและพันธมิตรผู้แทนจ�ำหน่ายของเราผ่านการอบรมและประเมิน
ความสามารถอย่างสม�่ำเสมอ จึงมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ BUCHI เป็นอย่างดี และพร้อมแบ่ง
ปันความรู้และความเชี่ยวชาญของตนกับลูกค้า เพราะความมุ่งมั่นของทีมบริการของเราคือปัจจัย
ส�ำคัญต่อความส�ำเร็จในโลกของ BUCHI

ประเภทของบริการ:

4

BUCHI

บริษัทตัวแทน
จ�ำหน่าย

«เราพึงพอใจกับระบบการแยกสารให้บริสุทธิด้วย์ Reveleris® X2 จาก BUCHI เป็นอย่างมาก»
Dr. Narinder Mohal ผู้ก่อตั้งและผู้อ�ำนวยการฝ่าย Chemistry Service, GMK Research Laboratories Pvt.Ltd.
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ขอบข่ายบริการของ BUCHI: BUCHI START
ประสิทธิภาพสูงสุดตั้งแต่เริ่มต้น

การติดตัง
้ และ
การเริม
่ ต้น

บริการในกลุ่ม BUCHI START แบ่งออกเป็นสามประเภท ตั้งแต่การติดตั้งแบบมืออาชีพทุกขั้นตอน
จนถึงข้อตกลงที่ปราศจากปัญหาและข้อกังวล เพื่อประสิทธิภาพในการท�ำงานสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ส�ำหรับลูกค้า พร้อมทั้งสามารถค�ำนวณต้นทุนรวมทั้งหมดได้
เมือ
่ สัญญาบริการ BUCHI STARTer สิน
้ สุดลง ลูกค้าสามารถใช้บริการของเราต่อไปได้ในรูปของแพคเกจ
การบ�ำรุงรักษาหรือการตรวจสอบคุณสมบัติ

การติดตั้งผลิตภัณฑ์หรือระบบ: BUCHI START «Install»

∙∙ การจัดเตรียมและการทดสอบผลิตภัณฑ์
∙∙ การฝึกอบรมวิธีใช้โดยช่างเทคนิคผู้ผ่านการรับรอง
∙∙ การประเมินสภาพแวดล้อมโดยรอบของผลิตภัณฑ์ใหม่
∙∙ การผสานผลิตภัณฑ์ใหม่เข้ากับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่แล้วอย่างเหมาะสม

BUCHI START «IQOQ»

∙∙ การติดตั้งผลิตภัณฑ์หรือระบบ
∙∙ การตรวจสอบการติดตั้งและการใช้งาน

BUCHI START «Extend»*

∙∙ การเข้าตรวจสอบและการบ�ำรุงรักษาตามกระบวนการที่ก�ำหนดไว้โดยครอบคลุมชุดเครื่องมือและ
ส่วนประกอบทั้งหมด
∙∙ รับรายงานที่ประกอบด้วยผลการทดสอบ มาตรการที่ด�ำเนินการ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
∙∙ ติดสติ๊กเกอร์รับรองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการบ�ำรุงรักษาโดย BUCHI พร้อมระบุวันที่และชื่อของช่าง
เทคนิคที่ด�ำเนินการ
∙∙ ขยายระยะเวลารับประกันผลิตภัณฑ์ BUCHI ออกไปอีกหนึ่งปี

บริการช่วยเหลือทางโทรศัพท์/อีเมล

BUCHI START
«Install»

BUCHI START
«IQOQ»

BUCHI START
«Extend»

•

•

•
•

อัพเดตซอฟต์แวร์และเฟิร์มแวร์มาตรฐาน
แก้ปัญหาและบริการตอบสนอง
ตามล�ำดับความส�ำคัญ
การติดตั้ง

•*
•

•

•
•

การท�ำความสะอาดผลิตภัณฑ์

•

IQ/OQ
ชิ้นส่วนอะไหล่เฉพาะเพื่อการซ่อมบ�ำรุง
และทดแทนส่วนที่สึกหรอ

•

ขยายเวลารับประกัน

+ 1 ปี

•

บริการให้ค�ำแนะน�ำนอกสถานที่โดยทีม
บริการของเรา (การจัดการควบคุมและการ
บ�ำรุงรักษา)

•

•

ทุกครั้งที่เข้าตรวจ
สอบ

จ�ำนวนครั้งที่เข้าตรวจสอบนอกสถานที่

1

1

ตามความต้องการ

รวมค่าแรงและ ค่าเดินทาง

•

•

•

การเข้าตรวจสอบ
1 ครั้ง

การเข้าตรวจสอบ
1 ครั้ง

ไม่เกิน 2 ปี

ระยะเวลาของ ข้อตกลง

* การติดต่อครั้งแรก: <36 ชั่วโมง/ด�ำเนินการเร่งด่วน (กรณีที่จ�ำเป็น): <72 ชั่วโมง (เฉพาะวันท�ำการ) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
บริการทั้งหมดสามารถซื้อได้เฉพาะเมื่อสั่งซื้ออุปกรณ์เท่านั้น

«เราพอใจกับระบบเหล่านี้ซึ่งมีความเชื่อถือได้เป็นอย่างมาก และยังสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่าง
รวดเร็ว จึงช่วยให้เราท�ำงานได้อย่างต่อเนื่อง»
Laura Bess, University Montana, Missoula, MT
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ขอบข่ายบริการของ BUCHI: BUCHI EXACT
แพคเกจ«เพื่อความอุ่นใจ»พร้อมรับประกันความเที่ยงตรงแม่นย�ำ

การตรวจสอบและ
การรับรอง

ตรวจสอบการติดตั้ง «IQ» พร้อมออกเอกสารรับรองการส่งมอบและการติดตั้งอุปกรณ์ตามข้อก�ำหนด
และกฎหมายด้านความปลอดภัยตามที่ระบุไว้ในคุณสมบัติด้านการออกแบบ หลังจากด�ำเนินการตรวจ
สอบการติดตั้ง «IQ» เสร็จสมบูรณ์แล้ว บุคลากรผู้รับผิดชอบจะอนุมัติให้น�ำอุปกรณ์เข้ารับการตรวจ
สอบในขั้นถัดไปได้ ซึ่งโดยทั่วไปจะเรียกว่าการตรวจสอบการท�ำงาน «OQ»
ระหว่างการตรวจสอบการท�ำงาน จะมีการด�ำเนินการทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในแผนการทดสอบ และจะ
มีการออกเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อรับรอบว่าระบบสามารถท�ำงานได้ตามข้อก�ำหนด หลังจาก
ด�ำเนินการตรวจสอบการท�ำงานเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะมีการลงนามอนุมัติในรายงานการตรวจสอบ
ในบางกรณี OQ จะมีการตรวจสอบประสิทธิภาพ «PQ» ด้วย ตัวอย่างหนึ่งได้แก่ Lyovapor ซึ่งเป็น
ระบบท�ำแห้งแบบแช่เยือกแข็งรุ่นใหม่ของเรา

BUCHI EXACT «OQ»

∙∙ บริการ OQ แบบเป็นครั้งๆ พร้อมเอกสารและใบรับรองที่จ�ำเป็น
∙∙ ทีมบริการจะติดต่อลูกค้าเพื่อนัดหมายการเข้าพบ และจะมีการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับบริการ OQ
ในภายหลังก่อนที่ใบรับรองจะหมดอายุ
∙∙ ราคานี้รวมสิ่งต่อไปนี้ทั้งหมดแล้ว: ชั่วโมงการท�ำงาน ค่าเดินทางและค่าใช้จ่าย ค่าเอกสาร ค่าใบรับ
รอง และค่าธรรมเนียมส�ำหรับอุปกรณ์และวัสดุทั้งหมดที่จ�ำเป็นต้องใช้ในระหว่างการด�ำเนินการ

BUCHI EXACT «OQ Circle»*

∙∙ การซื้อแพคเกจ OQ แทนที่จะซื้อ OQ แบบเป็นครั้งๆ จะช่วยลดค่าเอกสารและมีการให้ความส�ำคัญ
กับลูกค้าในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริการเป็นอันดับต้นๆ จึงวางใจได้ว่า BUCHI จะด�ำเนินการ
ต่างๆ ตามก�ำหนดเวลาในการเข้าพบเป็นอย่างดี

บริการช่วยเหลือทางโทรศัพท์/อีเมล

BUCHI EXACT
«OQ»

BUCHI EXACT
«OQ Circle»*

•

•
•

อัพเดตซอฟต์แวร์และเฟิร์มแวร์มาตรฐาน
แก้ปัญหาและบริการตอบสนอง
ตามล�ำดับความส�ำคัญ

•**

บริการเข้าตรวจสอบนอกสถานที่

1

ปรับจ�ำนวนครั้งในการเข้าพบได้
ตามความเหมาะสม

บริการฝึกอบรมนอกสถานทีโ่ ดยทีมบริการของ
เรา (การจัดการควบคุมและการบ�ำรุงรักษา)

•

•

•

•
•

เข้าตรวจสอบแบบเป็นครั้งๆ

แพคเกจระยะเวลาขั้นต�่ำ 1 ปี

ส่วนลดค่าเอกสาร OQ
รวมค่าแรงและ ค่าเดินทาง
ประเภทบริการ
BUCHI CARE "Maintain"

•

				
* ไม่รวมเครื่องแก้ว
** การติดต่อครั้งแรก: <36 ชั่วโมง/ด�ำเนินการเร่งด่วน (กรณีที่จ�ำเป็น): <72 ชั่วโมง (เฉพาะวันท�ำการ) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

«IQ/OQ เป็นรากฐานของเกณฑ์ควบคุมการผลิต (GMP) และเป็นสิ่งส�ำคัญอันดับหนึ่งของบริการ
BUCHI START ส�ำหรับอุปกรณ์ ทั้งอุปกรณ์และทีมงานของ BUCHI ต่างเชื่อถือและวางใจได้รวมถึง
ให้การสนับสนุนแก่เราเป็นอย่างดี ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา»
H C Ahuja ผู้จัดการโรงงาน Hemmo Pharmaceuticals Pvt. Ltd. ประเทศอินเดีย
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ขอบข่ายบริการของ BUCHI: BUCHI ACADEMY
ยกระดับองค์ความรู้ ก้าวสู่ชัยชนะเหนือคู่แข่ง

การใช้งานและ
การปรับปรุง

โซลูชันองค์ความรู้และความช�ำนาญจากผู้เชี่ยวชาญประจ�ำศูนย์ส่งเสริมความสามารถในเมืองฟลาวิล
กรุงปักกิ่ง และเมืองมุมไบ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญประจ�ำบริษัทในเครือในภูมิภาคต่างๆ
บริการสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ของเราครอบคลุมการศึกษาความเป็นไปได้ก่อนการจ�ำหน่าย ข้อ
เสนอโซลูชันตามความต้องการเฉพาะ การสนับสนุนนอกสถานที่หลังการขาย หลักสูตรพื้นฐานทั่วไป
จนถึงขั้นสูง การฝึกอบรมแบบปรับแต่งได้ตามความต้องการ และการให้ค�ำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง

BUCHI ACADEMY «User»: การฝึกอบรมและการรับรองผู้ใช้ขั้นพื้นฐาน

ผู้เชี่ยวชาญการให้บริการที่ผ่านการรับรองของเราพร้อมฝึกอบรมพนักงานของลูกค้าเกี่ยวกับการ
ท�ำงานขั้นพื้นฐานและขั้นสูง การประยุกต์ใช้งานขั้นพื้นฐาน การบ�ำรุงรักษาอย่างง่าย และการเปลี่ยน
ชิ้นส่วนที่สึกหรอ รวมถึงการแก้ปัญหาขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งมีช่วงตอบค�ำถามและค�ำถามที่พบบ่อยใน
การฝึกอบรม ผู้เข้าอบรมทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเข้าฝึกอบรมจาก BUCHI

BUCHI ACADEMY «Consult»: การศึกษาความเป็นไปได้/การวิจย
ั /รายงาน

ประเมินตัวอย่างตามความต้องการของลูกค้าโดยใช้ผลิตภัณฑ์ BUCHI ที่เหมาะสม ให้ข้อมูลการตัดสิน
ใจประกอบการซื้ออย่างเป็นรูปธรรมและพารามิเตอร์เบื้องต้นส�ำหรับการประยุกต์ใช้งานของลูกค้า
มีบริการศึกษาวิจัยตามความต้องการและการให้ค�ำปรึกษาเพิ่มเติมโดยรับประกันความลับของข้อมูล
ครอบคลุมถึงความคิดเห็นและรายงานของผู้เชี่ยวชาญที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยใช้องค์ความรู้
วิทยาการล่าสุดที่ไม่มีการเปิดเผย

BUCHI ACADEMY «Course»: การฝึกอบรมการใช้งานที่ BUCHI

เข้าร่วมการฝึกอบรมตามก�ำหนดการเป็นระยะ ครอบคลุมข้อมูลภูมิหลังทางทฤษฎีตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน
จนถึงขั้นสูง การฝึกอบรมการบ�ำรุงรักษาอย่างง่ายและรวดเร็ว การปรับแต่งวิธีการให้เหมาะสม
รวมถึงค�ำแนะน�ำและเคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญผู้เปี่ยมประสบการณ์ของเรา จัดหลักสูตรฝึกอบรมที่ห้อง
ปฏิบัติการหรือศูนย์ฝึกอบรมแห่งใดแห่งหนึ่งของเรา

BUCHI ACADEMY «CustomCourse»: การฝึกอบรมการใช้งาน

จัดการฝึกอบรมตามการร้องขอที่ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า ครอบคลุมความ
รู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูง พร้อมเปิดโอกาสให้ลูกค้าน�ำตัวอย่างที่
ต้องการทดสอบความเป็นไปได้มาเองหรือปรับเปลี่ยนวิธีการได้ตามความเหมาะสม และสามารถท�ำข้อ
ตกลงการรักษาความลับของข้อมูลได้

BUCHI
ACADEMY
«User»

BUCHI
ACADEMY
«Consult»

BUCHI
ACADEMY
«Course»

BUCHI
ACADEMY
«Custom
Course»

การแก้ปัญหาตามล�ำดับความส�ำคัญ
บริการช่วยเหลือส�ำหรับการท�ำงาน
เฉพาะทาง:
เวลาตอบสนอง**
ระยะเวลาของหลักสูตร/
การฝึกอบรม

•
สูงสุด
4 ชั่วโมง

ข้อตกลงการรักษาความลับของข้อมูล
รายงานเป็นลายลักษณ์อักษร
จ�ำนวนผู้เข้าอบรมสูงสุด

1-2 วัน

ตามที่
ร้องขอ

•

ตามที่
ร้องขอ

•
•

1-5 วัน

ตามที่
ร้องขอ

10

น�ำตัวอย่างมาเองได้
ประกาศนียบัตรรับรองผู้เข้าอบรม

BUCHI
ACADEMY
«Circle»

ปีละ 2 วัน

10

5

5

•*

•

•

•

ตามที่
ร้องขอ

* ตามหลักสูตรการฝึกอบรม
** การติดต่อครั้งแรก: <36 ชั่วโมง
ผลิตภัณฑ์บางอย่างไม่มบ
ี ริการในบางประเทศ

BUCHI ACADEMY «Circle»: บริการ BUCHI «CustomCourse» ตามสัญญา

บริการฝึกอบรมตามความต้องการ 2 วันต่อปีที่ท�ำสัญญา พร้อมข้อเสนอเพิ่มเติมเพื่อความคุ้มค่า
มีบริการให้ความช่วยเหลือทางโทรศัพท์หรืออีเมลเพื่อตอบค�ำถามเกี่ยวกับวิธีใช้อุปกรณ์ BUCHI ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงข้อสงสัยอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ BUCHI
บริการอื่นๆ จาก BUCHI ส�ำหรับลูกค้า:
เข้าถึงบริการระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมจาก BUCHI แอพพลิเคชันออนไลน์สารพัดประโยชน์
บนระบบเคลื่อนที่ส�ำหรับโซลูชัน Kjeldahl, Lyovapor™ และ Laboratory Rotavapor® ของเรา พร้อม
บริการสนับสนุนทางโทรศัพท์จากช่างเทคนิคบริการผู้รับผิดชอบลูกค้าโดยตรง และบริการสนับสนุน
ทางอีเมลโดยนักเคมีประยุกต์ของเรา
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«การฝึกอบรม BUCHI-NIR ไม่เพียงแต่ให้ความรู้อย่างกว้างขวางและช่วยให้มองเห็นภาพรวมเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่
อยู่เบื้องหลังการวิเคราะห์ NIR เท่านั้น แต่ยังปรับแต่งให้เข้ากับรูปแบบการใช้อุปกรณ์ภายในห้องปฏิบัติการของเรา
ได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย เราสามารถใช้แบบจ�ำลองการปรับเทียบของเราเองเป็นตัวอย่างได้ จึงสามารถน�ำแนวคิด
ที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้กับวิธีการที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ BUCHI ยังให้ความรู้อย่างเจาะลึก
เกี่ยวกับการปรับเทียบที่เราก�ำลังพยายามสร้างขึ้น โดยรวมไว้เป็นค�ำแนะน�ำในหลักสูตรการฝึกอบรม และความ
พิเศษสุดของการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้แก่การที่หลักสูตรนี้สร้างขึ้นส�ำหรับเราโดยตรง โดยด�ำเนินการที่ MJN ลูกค้าจึง
ไม่จ�ำเป็นต้องเดินทางไปนอกสถานที่แต่อย่างใด»
Susan Christopoulos นักวิเคราะห์ประจ�ำห้องปฏิบัติการอาวุโสฝ่าย NIR/QC, Mead Johnson Nutrition, Zeeland
Michigan สหรัฐอเมริกา
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ขอบข่ายบริการของ BUCHI: BUCHI CARE
ที่สุดแห่งความเชื่อถือได้

การบ�ำรุงรักษา
และการซ่อมแซม

การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ที่มีการใช้งานอย่างหนักหน่วงจ�ำเป็นต้องใช้ชิ้นส่วนอะไหล่และจ�ำนวนครั้งใน
การตรวจสภาพแตกต่างจากเครื่องมือที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราว แนวทางของเราจึงค�ำนึงถึงปัจจัย
ดังกล่าวเป็นหลัก เพื่อน�ำเสนอโซลูชันที่ทั้งเหมาะสมและคุ้มค่าสมราคาแก่ลูกค้า เรามีแพคเกจโซลูชัน
การบ�ำรุงรักษาหลากหลายให้ลูกค้าเลือก ซึ่งล้วนผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดี ประกอบด้วยรายการ
ชิ้นส่วนอะไหล่เพื่อการใช้งานเฉพาะทาง และจ�ำนวนครั้งในการให้บริการที่เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
สภาพของอุปกรณ์ รวมถึงรูปแบบและแนวทางการใช้งานที่เลือก

CARE «Inspect»: ตรวจสภาพ «ท�ำความสะอาด และปรับเทียบ»

∙∙ ตรวจสภาพ ท�ำความสะอาด และปรับเทียบ (ในกรณีที่จ�ำเป็น) อุปกรณ์ BUCHI ของลูกค้าตามระเบียบ
วิธีการตรวจสอบที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะจากประสบการณ์ระดับโลกของเรา

CARE «Maintain» (ตามความต้องการ):

∙∙ การเข้าตรวจสอบและการบ�ำรุงรักษาตามระยะเวลาโดยครอบคลุมชุดเครื่องมือและส่วนประกอบ
ทั้งหมด
∙∙ รับรายงานที่ประกอบด้วยผลการทดสอบ มาตรการที่ด�ำเนินการ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
∙∙ ติดสติ๊กเกอร์รับรองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการบ�ำรุงรักษาโดย BUCHI พร้อมระบุวันที่และชื่อของช่าง
เทคนิคที่ด�ำเนินการ

CARE
«Inspect»

CARE
«Maintain»

CARE
«Circle»

CARE
«CirclePlus»

•

•

•

•

•

•

•

•

แก้ปัญหาและตอบสนอง
ตามล�ำดับความส�ำคัญ

< 3 วันท�ำการ

•**

บริการเข้าตรวจสอบนอก
สถานที่

ปรับจ�ำนวนครั้ง
ในการเข้าตรวจ
สอบเพื่อบ�ำรุง
รักษาได้ตาม
ความเหมาะสม

บริการช่วยเหลือทาง
โทรศัพท์/อีเมล
อัพเดตซอฟต์แวร์และ
เฟิร์มแวร์มาตรฐาน
การท�ำความสะอาด
ผลิตภัณฑ์

•

CARE «Circle»*

∙∙ บริการบ�ำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ของลูกค้าโดยปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับรูปแบบและแนวทางการใช้งาน
∙∙ ด�ำเนินการโดยช่างเทคนิคที่ผ่านการรับรองภายใต้ระเบียบวิธีการบ�ำรุงรักษาตามแผนการเฉพาะ
ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ซึ่งจัดท�ำขึ้นจากประสบการณ์การให้บริการทั่วโลกของเรา
∙∙ การเข้าตรวจสอบครอบคลุมถึงการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่สึกหรอและการทดสอบส่วนประกอบที่ส�ำคัญ
ทั้งหมดโดยใช้วิธีการและขั้นตอนการทดสอบแบบเฉพาะ
∙∙ ส่วนลดส�ำหรับการเข้าพบเพื่อซ่อมแซมแบบไม่ได้วางแผน (ค่าชิ้นส่วนและค่าแรง)
∙∙ ส่วนลดส�ำหรับชิ้นส่วนที่จ�ำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่
∙∙ ให้ความส�ำคัญกับการแก้ปัญหาเป็นอันดับต้นๆ

CARE «CirclePlus»*

∙∙ ไม่คิดค่าบริการและค่าเดินทาง
∙∙ บริการฝึกอบรมนอกสถานที่ฟรีปีละ 2 ชั่วโมง
∙∙ รวมการเข้าไปเยี่ยมที่ไซต์งานเพื่อด�ำเนินการซ่อมแซมแบบไม่ได้วางแผนไว้
∙∙ ปรับจ�ำนวนครั้งในการเข้าตรวจสอบเพื่อบ�ำรุงรักษาได้ตามความเหมาะสม
∙∙ ให้ความส�ำคัญกับการแก้ปัญหาและความพร้อมใช้งานเป็นอันดับแรก
บริการอื่นๆ จาก BUCHI ส�ำหรับลูกค้า:

ชุดอะไหล่สึกหรอ

∙∙ แพคเกจชุดอะไหล่สึกหรอแบบเฉพาะส�ำหรับผลิตภัณฑ์หลายชนิด
∙∙ มีค�ำแนะน�ำพร้อมภาพประกอบที่เข้าใจง่าย จึงสามารถติดตั้งได้อย่างสะดวก พร้อมรักษาความต่อ
เนื่องในการท�ำงานโดยไม่มีการรั่วไหลและการหยุดท�ำงาน
∙∙ ช่างเทคนิคของเราพร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างสม�่ำเสมอและระบุกรอบเวลาที่แน่นอนเมื่อผลิตภัณฑ์
จ�ำเป็นต้องเปลี่ยนอะไหล่สึกหรอใหม่ พร้อมบริการเข้าตรวจสอบและจัดการชิ้นส่วนที่เปลี่ยนตาม
ความต้องการของลูกค้า
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ตรวจสภาพ
1 ครั้ง

บ�ำรุงรักษา
1 ครั้ง

ปรับจ�ำนวนครั้ง
ในการเข้าตรวจ
สอบเพื่อบ�ำรุง
รักษาได้ตาม
ความเหมาะสม

•

•

•

•

ชุดอะไหล่สึกหรอ
แบบมาตรฐาน

ชุดอะไหล่สึกหรอ
แบบเฉพาะ

ชุดอะไหล่สึกหรอ
แบบเฉพาะ

ส่วนลดค่าชิ้นส่วนอะไหล่
และชิ้นส่วนส�ำหรับซ่อม
บ�ำรุงเพิ่มเติม***

•

100%

ส่วนลดส่วนลดส�ำหรับ
การเข้าพบเพิ่มเติมเพื่อ
ซ่อมแซม***

•

100%

บริการฝึกอบรมนอกสถานที่
โดยทีมบริการของเรา
(การจัดการควบคุมและการ
บ�ำรุงรักษา)

•

•

แพคเกจระยะ
เวลาขั้นต�่ำ 1 ปี*

แพคเกจระยะ
เวลาขั้นต�่ำ 1 ปี*

รวมค่าแรงและ
ค่าเดินทาง
อะไหล่สึกหรอที่ครอบคลุม

ประเภทบริการ

เข้าตรวจสอบ
แบบเป็นครั้งๆ

เข้าตรวจสอบ
แบบเป็นครั้งๆ

* ส�ำหรับอุปกรณ์ท่อ
ี ยู่นอกเหนือการรับประกันของผู้ผลิต จ�ำเป็นต้องตรวจสภาพก่อนท�ำข้อตกลง โดยเครื่องมือต้องสามารถใช้งานได้ ณ
ขณะที่ลงนามในข้อตกลง
และผลิตภัณฑ์ต้องมีอายุไม่เกิน 5 ปี
** การติดต่อครั้งแรก: <36 ชั่วโมง/ด�ำเนินการเร่งด่วน (กรณีที่จ�ำเป็น): <72 ชั่วโมง (เฉพาะวันท�ำการ) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
*** ในกรณีที่เป็นค�ำแนะน�ำของช่างเทคนิคระหว่างการบ�ำรุงรักษา ไม่ครอบคลุมการใช้อุปกรณ์อย่างไม่ถก
ู ต้องหรือผิดวัตถุประสงค์
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ข่าวประชาสัมพันธ์ถึงลูกค้าของเรา

«BUCHI» สร้างมูลค่าเพิ่มด้วย “Quality in your hands”
“Quality in your hands” เป็นหลักปรัชญาและแนวทางการท�างานของบริษัทฯ เรายินดีที่จะมอบบริการ
ที่ดีให้กับลูกค้าโดยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีผ่านการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าของเราอย่างใกล้ชิด
มีความยินดีที่จะรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าและใส่ใจเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าเพื่อช่วยพัฒนา
ธุรกิจของลูกค้าให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป
เรายินดีที่จะช่วยเหลือคุณโดยการน�าเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ระบบ แนวทางแก้ปัญหา การประยุกต์ใช้งาน และบริการต่างๆ ที่ดีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานของคุณ ท�าให้คุณสามารถให้ความ
สนใจกับกิจกรรมและงานของคุณได้อย่างเต็มที่

คุณต้องการได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดโดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ เรา
ช่วยให้คุณรับมือกับงานและกระบวนการต่างๆ ของคุณโดยค�านึงถึง
ความประหยัด เราพยายามที่จะสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสร้าง
มูลค่าเพิ่มสูงสุดเพื่อคุณ

ง่าย

ปลอดภัย

ความเชี่ยวชาญ

ทั่วโลก

น่าเชื่อถือ

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ช่วยให้คุณรับมือกับขั้นตอนของงานที่ซับซ้อนท้าทาย และมีเวลาให้
ความสนใจกับสิ่งที่ส�าคัญ เราจะช่วยสนับสนุนคุณโดยการน�าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดี รวมถึงเครื่องมือและระบบ
ต่างๆ ที่ใช้งานง่าย

คุณต้องการผลิตภัณฑ์ ระบบ แนวทางแก้ปัญหา การประยุกต์ใช้งาน
และบริการต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อสนองความต้องการของคุณได้
อย่างลงตัว เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและมีประสบการณ์อย่าง
ยาวนานในการช่วยเหลือและสนับสนุนอย่างมีประสิทธิภาพและการ
ท�างานร่วมกับคุณเพื่อพัฒนาบริการส�าหรับลูกค้าของเราอย่างต่อ
เนื่อง

คุณต้องการหุ้นส่วนที่สามารถวางใจได้อย่างเต็มที่ในเรื่องของ
ผลิตภัณฑ์ ระบบ แนวทางแก้ปัญหา การประยุกต์ใช้งาน และบริการ
ต่างๆ เรารับประกันในเรื่องคุณภาพและการใช้งานอุปกรณ์ของเรา
และจะคอยช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วและเต็มประสิทธิภาพเมื่อคุณ
ต้องการการบริการ
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ประหยัดต้นทุน

การท�างานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเป็นสิ่งที่ส�าคัญมาก การท�างานกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด ท�าให้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างผลิตภัณฑ์
ระบบ แนวทางแก้ปัญหา การประยุกต์ใช้งาน และบริการต่างๆ ที่
ปลอดภัยที่สุดส�าหรับทุกคนและสิ่งแวดล้อม

คุณจะได้ประโยชน์จากการบริการเฉพาะบุคคลและมีช่องทางการ
สื่อสารที่รวดเร็ว ในฐานะที่เราด�าเนินธุรกิจระหว่างประเทศโดยมี
บริษัทสาขาและผู้จัดจ�าหน่ายที่มีคุณภาพ เรามีตัวแทนอยู่ทุกที่ที่บริษัท
ของลูกค้าตั้งอยู่ พนักงานในที่ต่างๆ ของเราและลูกค้าที่รู้สึกพึงพอใจ
จ�านวนมากทั่วโลกท�าให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณได้เลือกบริษัทคู่ค้าที่เหมาะ
สม

คุณให้ความส�าคัญกับบริษัทคู่ค้าที่มีความรับผิดชอบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อ
มในปัจจุบัน เราสนับสนุนการด�าเนินการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
ผลิตสินค้าที่มีอายุการใช้งานยาวนาน เราใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเพื่อ
ช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรน้�า รวมทั้งส่งผลกระทบต่อสิ่ง
แวดล้อมให้น้อยที่สุดเท่าที่จะท�าได้
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Quality in your hands
บริษัทในเครือ BUCHI:

Europe
Switzerland/Austria

Benelux

France

Germany

BÜCHI Labortechnik AG
CH – 9230 Flawil
T +41 71 394 63 63
F +41 71 394 64 64
service.switzerland@buchi.com
www.buchi.com

BÜCHI Labortechnik GmbH
Branch Ofﬁce Benelux
NL – 3342 GT Hendrik-Ido-Ambacht
T +31 78 684 94 29
F +31 78 684 94 30
service.deutschland@buchi.com
www.buchi.com/bx-en

BUCHI Sarl
FR – 94656 Rungis Cedex
T +33 1 56 70 62 50
F +33 1 46 86 00 31
service.france@buchi.com
www.buchi.com/fr-fr

BÜCHI Labortechnik GmbH
DE – 45127 Essen
T +800 414 0 414 0 (Toll Free)
T +49 201 747 49 0
F +49 201 747 49 20
service.deutschland@buchi.com
www.buchi.com/de-de

Italy

Russia

United Kingdom

Germany

BUCHI Italia s.r.l.
IT – 20010 Cornaredo (MI)
T +39 02 824 50 11
F +39 02 575 12 855
service.italy@buchi.com
www.buchi.com/it-it

BUCHI Russia/CIS
Russia 127287 Moscow
T +7 495 36 36 495
F +7 495 98 10 520
service.russia@buchi.com
www.buchi.com/ru-ru

BUCHI UK Ltd.
GB – Oldham OL9 9QL
T +44 161 633 1000
F +44 161 633 1007
service.uk@buchi.com
www.buchi.com/gb-en

BÜCHI NIR-Online
DE – 69190 Walldorf
T +49 6227 73 26 60
F +49 6227 73 26 70
service@nir-online.de
www.nir-online.de

America
Brazil

USA/Canada

BUCHI Brasil Ltda.
BR – Valinhos SP 13271-200
T +55 19 3849 1201
F +55 19 3849 2907
service.brasil@buchi.com
www.buchi.com/br-pt

BUCHI Corporation
US – New Castle, DE 19720
T +1 877 692 8244 (Toll Free)
T +1 302 652 3000
F +1 302 652 8777
service.usa@buchi.com
www.buchi.com/us-en

Asia
China

India

Indonesia

Japan

BUCHI China
CN – 200233 Shanghai
T +86 21 6280 3366
F +86 21 5230 8821
service.china@buchi.com
www.buchi.com/cn-zh

BUCHI India Private Ltd.
IN – Mumbai 400 055
T +91 22 667 75400
F +91 22 667 18986
service.india@buchi.com
www.buchi.com/in-en

PT. BUCHI Indonesia
ID – Tangerang 15321
T +62 21 537 62 16
F +62 21 537 62 17
service.indonesia@buchi.com
www.buchi.com/id-in

Nihon BUCHI K.K.
JP – Tokyo 110-0008
T +81 3 3821 4777
F +81 3 3821 4555
service.japan@buchi.com
www.buchi.com/jp-ja

Korea

Malaysia

Singapore

Thailand

BUCHI Korea Inc.
KR – Seoul 153-782
T +82 2 6718 7500
F +82 2 6718 7599
service.korea@buchi.com
www.buchi.com/kr-ko

BUCHI Malaysia Sdn. Bhd.
MY – 47301 Petaling Jaya,
Selangor
T +60 3 7832 0310
F +60 3 7832 0309
service.malaysia@buchi.com
www.buchi.com/my-en

BUCHI Singapore Pte. Ltd.
SG – Singapore 609919
T +65 6565 1175
F +65 6566 7047
service.singapore@buchi.com
www.buchi.com/sg-en

BUCHI (Thailand) Ltd.
TH – Bangkok 10600
T +66 2 862 08 51
F +66 2 862 08 54
service.thailand@buchi.com
www.buchi.com/th-th

ศูนย์บริการของ BUCHI:
South East Asia

Middle East

Latin America

BUCHI (Thailand) Ltd.
TH-Bangkok 10600
T +66 2 862 08 51
F +66 2 862 08 54
service.thailand@buchi.com
www.buchi.com/th-th

BÜCHI Labortechnik AG
UAE – Dubai
T +971 4 313 2860
F +971 4 313 2861
service.middleeast@buchi.com
www.buchi.com

BUCHI Latinoamérica
S. de R.L. de C.V.
MX – Mexico City
T +52 55 9001 5386
latinoamerica@buchi.com
www.buchi.com/es-es

เรามีพันธมิตรในการจัดจ�าหน่ายมากกว่า 100 รายทั่วโลก ค้นหาตัวแทนจ�าหน่ายในประเทศของคุณ
ได้ที่: www.buchi.com
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