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„Põllumajandustootjatega

„Eesmärkide seadmine on keeruline,

töötamine on neile lihtsalt

milline on minu jaoks sobiv

nõu andmise asemel väga

eesmärk? Anna aitab mul neid

rahuldustpakkuv.“

eesmärke leida ja seada.“

Anna Jarander, farmihalduse nõustaja,
Lely Center Valdemarsvik (Rootsi)

Anders Karlberg, piimatootja,
Söderköping (Rootsi)

TEENUSE JA TOE MÕISTE

Lely Center keskus:
piimatootjate võtmepartner
Üha enam piimatootjaid valib Lely oma pikaajaliseks tugi- ja nõustamispartneriks. Miks? Kuna
iga päev võimaldavad meie tooted ja teenused piimatootjatel üle kogu maailma astuda järgmine
samm soovitud tulemusteni. Koos saavutame vaid parima.
Kõik piimafarmid ja piimatootjad on erinevad. Sama
puudutab ärieesmärke, mille poole nad püüdlevad. Need
eesmärgid moodustavad Lely uue teenuse ja toe idee aluse.
Uus lähenemine, mis hõlmab tehnilist hooldust ja ärilist
tuge, et aidata piimatootjaid nii professionaalide kui ka
ettevõtjatena. Kohandatud lähenemine, et aidata neil
saavutada vanu ja seada uusi eesmärke. Sedasi püüdleme
Lely Centerina koos teiega oma toodete ja teenuste kvaliteedi
täiendavale paremaks muutmisele, et luua piimatootjatega
pikaajalised partnerlussidemed.

Piimatootjad töötavad koos ekspertidega, et
täiendavalt ja järjepidevalt arendada nii ennast
kui ka oma äri. Uue teenuse ja toe mõistega aitab
Lely neil anda endast ja oma farmist parima.
See teeb Lelyst samaaegselt nii partneri, tarnija,
hooldustehniku kui ka ärialase nõustaja.

Uus teenuse ja toe mõiste võimaldab meil pakkuda kõigile
piimatootjatele kohandatud toodet, mis on ideaalselt nende
vajaduste järgi kujundatud. See kohandatud lähenemine
põhineb neljal hooldustoe teenuselepingul ja neljal isikliku
farmi haldustoe teenuselepingul.
Mõlema valiku kombineerimine võimaldab meil luua
kakskümmend erinevat teenusepaketti. Piimatootjaid
julgustatakse valima lahendus, mis vastab kõige rohkem
nende ärilistele vajadustele. Uus teenuse ja toe mõiste aitab
teil astuda järgmise sammu teenuste juhtimises. Kohandatud
teenustega aitab see teil luua tugevad partnerlussidemed
oma klientidega. Lühidalt toob see kaasa lisaväärtuse
piimatootjatele ja äritegevuse järjepidevuse teile kui
Lely Centeri keskusele.
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Tehniline hooldus ja äriline tugi
Millised on teie ambitsioonid? Mida loodate lähitulevikus saavutada?
Mida vajate ettevõtjana oma eesmärkide saavutamiseks? Need kõik on
küsimused, mis on nii piimatootjatele kui ka Lely Centeri keskusele praegu
ja lähitulevikus olulised. Teenuse ja toe mõiste annab teile võimaluse ja
vabaduse pakkuda teenuseid ning tuge viisil, mis vastab Lely Centeri
keskuse teatud ambitsioonidele, ärikultuurile, keskkonnale ja klientidele.

TEENUSE JA TOE MÕISTE
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„Kõigi piimatootjate vajadused
ja soovid täidetakse teenuste
ja toe järgi.“

Pikaajalised kliendisuhted
Teenuse ja toe mõiste koosneb erinevatest teenusepakettidest
tehniliseks hoolduseks ja farmi haldustoest, mida saab
kombineerida erinevatel viisidel. Need kombinatsioonid
võimaldavad teil pakkuda oma klientidele kohandatud
lähenemist, mis tõstab üleüldist kliendirahulolu. Iga
individuaalse kombinatsiooni maksimaalne lepingu kestus on
kolm aastat, pärast mida saab lepingu lõppemist uuendada.

Sel viisil teeme koostööd, et luua piimatootjatega
pikaajalisi kliendisuhteid, mis omakorda parandavad
meie robotsüsteemide kasutustsüklit ja jõudlust.
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Maksimaalne turv
Iga päev, 24 tundi päevas tuginevad
piimatootjad Lely robotsüsteemidele.
Oma usaldusväärse tehnilise toega
aitame piimatootjaid üle kogu
maailma ja tagame meie süsteemide
optimaalse jõudluse. Teadmine, et
nende käsutuses on alati üks ekspert,
annab piimatootjatele meelerahu.

Tehniline tugi tase 1
Hooldatud

Tehniline tugi tase 2
Kaetud

Nõuetekohane hooldus vähendab ootamatute tõrgete
ohtu. See pakett keskendub Lely robotsüsteemide
korrapärasele hooldusele, mis hõlmab
tarkvaravärskendusi ja kuluosade väljavahetamist
teenindamise ajal. Piimatootjad saavad nautida
korralikult hooldatud ja ajakohase robotsüsteemi
mugavust ning Lely Center saab tänu õigeaegsele
hooldusele rahulolevad kliendid.

Lisaks 1. taseme kaetusele pakub 2. tase
parandusteenust töö ajal. Kui mõni osa tuleb
välja vahetada, teeb hooldustehnik seda tasuta.
Nõuetekohaselt töötav ja usaldusväärne robotsüsteem
on piimatootjate töö alustalaks. Lely Center keskuse
jaoks muudab see pakett teenuste kavandamise
lihtsamaks ja suurendab tõhusust.

TEENUSE JA TOE MÕISTE

valisus tehnilise toega
Lely on piimatootjate usaldusväärne partner, kes aitab neil
nende teekonnal teha õigeid otsuseid ja lahendada igasuguseid
probleeme. Meie spetsialiseerunud ja sertifitseeritud
teenindustehnikutel on laialdased praktilised kogemused
ja põllumajanduslik taust, mis tähendab, et nad tunnevad
tööstust läbi ja lõhki. Kõik teenuse tehnikud töötavad kindlas
valdkonnas, tunnevad selle ajalugu ja äriprotsesse. See aitab
äritegevusi piimatootjate jaoks struktureerida.

Tehnilise toe tasemed
Mõnel piimatootjal on robotsüsteemidega palju kogemusi,
samal ajal kui teised on nendega alles alustanud ja vajavad
rohkem tuge. On ka neid, kes peavad finantsturvalisust
kõigest muust olulisemaks. Neid ühendab soov edukalt meie

süsteeme rakendada. Nad ei soovi tegeleda ootamatute
tõrgetega. Nende vajadustele vastamiseks oleme loonud neli
tehnilise toe lepingute taset, millest igaühel on omad eelised
ja mis on kohandatud farmeri ja farmi vajaduste kohaselt.

Tehniline tugi tase 3
Täielik

Tehniline tugi tase 4
Kindlustatud

Tehniline tugi alati, kui seda vajate: tase 3 pakub
tuge nii töö ajal kui ka selle väliselt. Lely innustab
omatoodete ja originaalkuluosade kasutamist,
pakkudes soodushindu. See kinnitab piimatootjatele,
et probleemid või mehaanilised rikked lahendatakse
kiiresti. See pakett sisaldab maksimaalset uuenduste
arvu masinate jaoks ning kulude kontrollimist.
Lely Centeri keskuse jaoks pakub see jätkusuutlikku
sissetulekuallikat pikema perioodi vältel.

Alati tagatud püsiv tootmine, seda sõltumata
olukorrast: Tase 4 vastab kõigile tehnilise hoolduse
vajadustele. Kui mõne välisseadme, näiteks
kompressoriga on tekkinud probleem, saab piimatootja
asendusseadme. Lühidalt saavad piimatootjad
nautida täielikku teenust ja optimaalset süsteemi
toimivust. Lely Centeri keskusel võimaldab see pakett
arendada edasi kliendisuhteid, pakkudes täiendavaid
tooteid ja/või teenuseid.
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Tehnilise toe teenuslepingu
tasemed
Piimatootjate toetamine nende masinate käitamisel

Rohkem tehnilise teenuse tuge
Aeg ja materjal

Süsteemi oleku audit

Süsteemi kapitaalremont

• T
 asuta juurdepääs klienditoele
kaugveaotsingu jaoks
• Nõudmise korral arveldatavad
remondi- ja hooldusteenused ning
farmi haldustugi. Tugi

• Süsteemi oleku kontrollimine,
muutmise olek, osade kuluajalugu,
vealogi ülevaatamine, hooldustaseme
ja funktsionaalse jõudluse
kontrollimine
• Vajaliku SA vastuvõtmistaseme
hindamine ja hinnapakkumine

• Kasutatud süsteemi renoveerimine
optimaalse seisundini
• Varustatud uute kuluosadega
• Värskendused uusimate
tarkvarakomplektide ja
veaparandustega
• Lisatud kohustusliku ja ohutusvälja
muutmise korraldused

Juhime tähelepanu, et Nexus IT lahenduse rakendamine on tehnilise teenuse toe taseme lepingute korrektse haldamise eeltingimus.
Tehnilise teenuse toe tase 2: Kaetud on iga farmeri soovituslik standard.

TEENUSE JA TOE MÕISTE

Tehnilise toe teenuslepingu tasemed
Hooldus

Osad

Tarbitavad
materjalid

Remont

Riistvara
varundamine

Vastamine

Koolitus

Farmihaldus
tugi

Kavandatud ennetav hooldus
See hõlmab hooldusgraafiku järgi väljakutseid ning vaakumi ja
pulsatsioonisüsteemide kaetust
Värskelt välja lastud (sisseehitatud) süsteemi tarkvaravärskendused
Vigade parandus ja arvuti varundamine
Süsteemi rakendus ja T4C tarkvara hoolduse värskendused
T4C hooldustasu on kaetud (värskenduse eeltingimus on ühendatud arvuti)
Piimamõõturi kalibreerimine (v.a KOM-aruanne Hollandi puhul)
Kohustuslik ja nähtav kulukomponent riikides, kus see on kohaldatav. Teistes
riikides, mille suhtes neid eeskirju ei kohaldata, saab selle valiku eemaldada
Valitud kuluosad (komplekt) Lely määratluse järgi
Valitud ja eelnevalt määratletud loetelu varasema kasutuse järgi
Eelistatud hinnastamise uuendus värskelt välja lastud süsteemi riistvara kohta
Tavaliselt toimivuse täiustused; funktsiooniuuendused ei kuulu siia alla, kui need ei
ole lisatud SA kaetuse alla
Parandatavad osad (vajalikud parandava hoolduse jaoks)
Kõik osad peale valitud tarbitavate ja kulumaterjalide
Kulumaterjalide pakett „Originaalid“ seadmete jaoks, mis kuuluvad teenuslepingu alla
Teatud kulumaterjalide aastane varu, st eelnevalt määratletud loetelu, mis põhineb
varasemal kasutamisel
Kulumaterjalide paketi „Puhastajad“ eelistatud hinnastamine seadmete jaoks, mis
kuuluvad teenuslepingu alla
Teatud puhastajate aastane varu (L, Lin, Cid, Tank Cleaning Alkaline, Tank Cleaning Acid)
Kulumaterjalide paketi „Udarahooldus“ eelistatud hinnastamine seadmete jaoks,
mis kuuluvad teenuslepingu alla
Valitud udarahoolduse tarbitavate materjalide aastane varu (Din, UC, Iodine, Astricell: vaba valik)
Kohapealne teenus 8 × 5 graafikuvälise parandava hoolduse (remondi) jaoks
Remonditööd tavapärasel tööajal
Kohapealne teenus 24 × 7 graafikuvälise parandava hoolduse (remondi) jaoks
Remonditööd tavapärasel tööajal ja väljaspool seda
8 × 5 väljakutse tasu graafikuvälise parandava hoolduse (remondi) korral
Tavapärane tööaeg, kindel tasu (õiglase kasutuse korral)
24 × 7 väljakutse tasu graafikuvälise parandava hoolduse (remondi) korral
Tavapärasel tööajal ja väljaspool seda, kindel tasu (õiglase kasutuse korral)
Rent (õhukompressor, arvuti jms) seadmed (saadavuse korral)
Asendusüksuse võimaldamine tehniliste probleemide lõpliku parandamiseni (max 72 tundi)
Täiustatud vahetusseadmed (õhukompressor, arvuti jms) (saadavuse korral)
Asendusüksuse võimaldamine ja defektse osa tagastamine paranduseks ning
„vahetusreservi“ täiendamiseks (max 72 tundi)
Telefonitoe juurdepääs 8 × 5, kaugdiagnostika
< 30 minutiga vastamine, tavapärane tööaeg (õiglase kasutuse korral)
Telefonitoe juurdepääs 24/7, kaugdiagnostika
< 30 minutiga vastamine, tavapärasel tööajal ja väljaspool seda (õiglase kasutuse korral)
8 × 5 prioriseeritud vastamine telefoni teel ja koha peal, kui vajalik ja võimalik
< 2 tunniga koha peal vastamine vastavalt „parimatele võimalustele“, tavapärane
tööaeg
24/7 prioriseeritud vastamine telefoni teel ja koha peal, kui vajalik ja võimalik
< 2 tunniga koha peal vastamine vastavalt „parimatele võimalustele“, tavapärasel
tööajal ja väljaspool seda
Laiendamisprotsess ja kolmanda astme tehase tugi
Laiendamine (RSO ja vastava tehase) spetsialistideni keeruliste probleemide korral
Kasutaja seadmete käitamise väljaõppekursuse eelistatud hinnastamine, 4 tundi
Värskenduskoolitus, kohapealne või internetisessioon, esimene tasuta, –/–x% RRP
kordussessiooni korral
Kasutaja seadmete hooldamise väljaõppekursuse eelistatud hinnastamine, 8 tundi
Värskenduskoolitus, kohapealne või internetisessioon, esimene tasuta, –/–x% RRP
kordussessiooni korral
Eelistatud hinnastamine ja privaatsus farmihaldus toele. Tugi – tase 1 – tegutse
Vaadake allolevat tabelit
Eelistatud hinnastamine ja privaatsus farmihaldus toele. Tugi – tase 2 – täiusta
Vaadake allolevat tabelit
Eelistatud hinnastamine ja privaatsus farmihaldus toele. Tugi – tase 3 – optimeeri
Vaadake allolevat tabelit
Eelistatud hinnastamine ja privaatsus farmihaldus toele. Tugi – tase 4 – ületa
Vaadake allolevat tabelit
Soovitatud lepingu uuendamise periood (ei kohaldu uute toodete kasutuselevõtul.)
Kindel tasu näidatud perioodi kohta (sisaldab aastaseid hinnaindeksi kohandusi)

Arveldatavad
Tase 1
teenused
Hooldatud
Aeg ja
materjal
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Tase 2
Kaetud

Tase 3
Täielik

Tase 4
Kindlustatud
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–/–5%

–/–10%

–/–15%

–/–5%

–/–10%
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Puudub

3 aastat
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Isiklik ärialane tug
Farmihaldus toega
Parimate tulemuste saavutamiseks on
oluline saada teavet kõigi piimafarmide
aspektide kohta, seda alates loomade
heaolust, toidunormidest ja karjatamisest
kuni aretamiseni ning robotite töövõimeni
välja. Samuti on olulised üldine
ärijuhtimine ja igapärased toimingud.
Just siin tuleb appi farmihalduse nõustaja

Farmi haldustugi tase 1
Tegutse

Farmi haldustugi tase 2
Täiusta

Farmihaldus nõustaja teeb igal aastal internetipõhise
FarmScan skannimise, et määratleda farmi tugevused
ja vaadata, mida saab täiustada. Piimatootja saab
selle FarmScani digitaalsel kujul ja seal on ära toodud
konkreetsed punktid, millele vastav farm tähelepanu
peab pöörama. Piimatootja saab nõustajaga igal ajal
ühendust võtta, et arutada oma küsimusi või muresid.
Vajaduse korral saab nõustaja kasutada Teamviewerit,
et kontrollida reaalajas T4C juhtimisprogrammi,
tuvastamaks probleeme ja arutamaks neid
viivitamatult piimatootjaga. Viitame sellele kui
kaugjuhtimisel mugavusele.

Farmi halduse nõustaja teeb internetipõhist
FarmScan skannimist kaks korda aastas ja võrdleb
farmi teiste sama piirkonna äridega. See hinnaline
võrdlus loob tugevuste ja nõrkuste analüüsi ning on
lisaks FarmScani soovitustele. Arengu jälgimiseks
ja tähelepanu vajavate aspektide arutamiseks
korraldatakse kord aastas farmikülastus, millele
järgneb internetipõhine konsultatsioon. Piimatootjaid
kutsutakse ka konkreetsele piimatootjate
väljaõppeüritusele. Seal saavad nad teada viimastest
Lely ja kaaskolleegide avastusest ning sellest,
kuidas neid saab äritegevuse parandamiseks kasutada.
Lühidalt pakub see pakett lugematul hulgal võimalusi
äri täiustamiseks.

TEENUSE JA TOE MÕISTE

gi koos
a
Lely Farmihalduse nõustajaid on koolitatud tõlkima
ettevõttepõhiseid andmeid praktilisteks täiustusteks
piimatootjate jaoks. Farmihaldus pakub piimatootjatele
personaalset ärialast tuge, et nad saaksid võtta iseendast
ja oma farmist viimast. Laiaulatuslikud teadmised
piimakarjakasvatusest teevad farmihalduse nõustajatest
ideaalsed partnerid, kes aitavad piimatootjatel saavutada
nende ärialaseid eesmärke.

Farmi haldusetoe tasemed
Piimatootjad saavad valida sellise Farmhaldus taseme,
mis sobib nende äristrateegia ja eesmärkidega. Pärast
robotsüsteemi ostmist antakse piimatootjale juurdepääs meie
esmaklassilisele käivitustoele, mille tagab Roadbook. Sedasi
kindlustame, et piimatootjad saaksid õigel ajal õiget teavet,
et käivitada robotsüsteemi võimekalt ja tõhusalt. Pakkudes

pärast käivitusetappi Farmhaldus taset 3 – optimeeri,
aitame piimatootjatelt astuda järgmist sammu oma
äritegevuste optimeerimisel. See aitab omakorda parandada
kliendirahulolu, muutes selle tugevaks ja jätkusuutlikuks
ärimudeliks kõigi Lely Centeri teeninduskanalite jaoks.

Farmi haldustugi tase 3
Optimeeri

Farmi haldustugi tase 4
Ületa

Taseme 3 korral teeb farmihalduse nõustaja
internetipõhist FarmScani skannimist läbi neli
korda aastas, tuues esile täiendavaid tähelepanu
vajavaid aspekte. Nõustaja külastab farmi kaks
korda aastas ja aitab piimatootjal seada eesmärke
ning kiirendada äriprotsesse, tuginedes soovitud
teemadele. Igale külastusele järgneb internetipõhine
konsultatsioon. Lisaks farmi külastamisele ja üldisele
väljaõppeüritusele korraldab Lely ka seminari,
mis võimaldab paketi kasutajatel vahetada teadmisi
teiste sarnaste piimafarmide omanikega. Selle paketi
suurim eelis piimatootjatele on äri optimeerimiseks
koos töötamine. Nõustaja on alati saadaval ja valmis
teid aitama.

See tase aitab piimafarmidel saavutada soovitud
eesmärke struktureeritud ja püsival viisil. Kui eesmärk
on saavutatud, pannakse paika uus. Neli korda aastas
veedab farmihalduse nõustaja kaks päeva farmis, et anda
nõu ja aidata süsteemide rakendamisega, et kiirendada
äriprotsesse veelgi enam. Nõustaja analüüsib tulemusi
koos piimatootjaga ning aitab määratleda eesmärke ning
neid farmil saavutada. Äri soorituse hindamine vähemalt
kord kvartalis annab piimatootjale tulemustest parema
ülevaate. See koos kahe kohtumise ja nelja digitaalse
FarmScani ärianalüüsi ning interneti teel toimuva
nõustamisega. Nii on piimatootjad pidevalt varustatud
eneseületuseks.
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Farmi haldustoe
teenuslepingu tasemed
Piimatootjate toetamine nende farmi juhtimisel

Täiendav Farmi haldustugi
Peale Farmi haldustoe teenuslepingu tasemete pakub Lely piimatootjatele ka individuaalseid projekte. Nende projektide eesmärk
on aidata piimatootjatel parandada oma äri juhtimist.

Käivitustugi*

Individuaalsed projektid**

Farmi haldustoe tööriistad

• Esmaklassiline automatiseeritud
süsteemidele ülemineku tugi
• Standard kõigile meie klientidele
• Kuue kuu pikkune periood enne ja
pärast tegelikku käivitamist ning
selle ajal
• Kuus kokkupuute hetke

• DairyWise; äri optimeerimise
programm piimafarmidele,
mis sobib vähemalt ühe aasta
tegutsenud nelja või enama
robotiga farmidele. Rohkema teabe
saamiseks võtke ühendust aadressil
dairywise@lely.com
• Lely Meteor; Lely Meteori nulltolerantsi
lähenemisega vähendate sõrataude,
nagu Mortellaro haigus (digitaalne
dermatiit), ohutul ja jätkusuutlikul
viisil

• Roadbook, rakendus nõustajatele, et
suunata farmereid läbi käivitus- ja
optimeerimisprotsesside
• FarmScan, digitaalne skannimine,
et saada teavet konkreetse farmi
soorituse kohta
• FarmVisit ja Benchmark on tööriistad,
mille abil farmereid kaugelt jälgida ja
analüüsida
• TeamViewer, kaugtööriist farmerite
toetamiseks T4C-ga
• Farm Analysis, igakuine digitaalne
aruanne, mille abil võrrelda teie
piirkonna farme
• Klienditugi suhtekorralduskoolituse
kaudu nõustamiseks ja juhendamiseks

Erinevalt tehnilise toe tasemetele saab Farmi haldustoe tasemeid pakkuda ilma Nexust rakendamata. Eraldi teenus lisaks olemasolevatele
lepingutele. Alates reaktiivsetest veebipõhistest juhistest kuni ennetava ja intensiivse kohapealse juhendamiseni. Esimesel kasutusaastal on
Farmi haldustugi tase 3 soovituslik standard, mida süsteemi müügile lisada.
* Osa süsteemi müügist
** Eraldiseisvad kohandatud projektid on teenuslepingutest välja arvatud

TEENUSE JA TOE MÕISTE

Farmi haldustoe teenuslepingu tasemed
Telefonitugi
Nõudmise korral telefoni ja TeamVieweri kaugtugi. Küsimused peaksid olema seotud T4C juhtimissüsteemide ja/või
farmihaldusega. Aruandeid ei koostata.
FarmScan
Digitaalselt loodud aruanne, mis põhineb farmi sooritusel võrreldes teiste kohalike sooritustega. Kohandatud
tähelepanupunktid ja nõuandeid, mille lisab farmihalduse nõustaja.
Kohapealne optimeerimise külastus
Kavandatud kohapealne farmikülastus, et arutada eelmise perioodi tulemusi, hetkevajadusi ning tulevikusoove.
Lepitakse kokku kolm peamist tegevuspunkti ja need märgitakse külastuse aruandesse.
Terve päeva kestev farmikülastus
Neli korda aastas, kaks täispäeva, et arutada tulemusi ja rakendada võimalikud kohandatud täiustused.
Järeltegevus internetis
Internetipõhine nõustamine ja juhendamine kohapealse farmikülastuse järeltegevusena
Farmerite väljaõppeüritus
Näost-näkku toimuv üritus, et jagada teavet viimaste avastuste ja farmi juhtimise tarkvara kohta, arutada ühiste
küsimuste üle, tutvuda teiste farmeritega ja luua suhteid.
Farmerite seminar
Näost-näkku toimuv seminar samaväärsetele farmeritele suuruse, suunitluse, edasiminekute, eesmärkide jne järgi.
Seminaril on kindel teema, näiteks robotite võimekus, karjatamine, täiustatud T4C filtrid, piima kvaliteet. Rühm koosneb
maksimaalselt 15 inimesest.
Teenuslepingu uuendamise periood

*** Soovitatav lisada süsteemimüügile
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Tase 1
Tegutse

Tase 2
Täiusta

Tase 3***
Optimeeri

Tase 4
Ületa

100 min

200 min





1×

2×

4×

4×

1×

2×

4×

1–3 aastat

1×

2×

4×

1×

1×

1×

1×

1×

1–3 aastat

1–3 aastat

1–3 aastat
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„Nüüd teame, millele keskenduda.
Saan seada realistlikke eesmärke
ja neid saavutada.“
Thomas Nagel, piimatootja (Kanada)

Piimatootjatega pikaajalise
partnerluse loomine
Helge põllumajandus on sinu valik.

www.lely.com

TEENUSE JA TOE MÕISTE

Millist teenuspaketti
te piimatootjatele
pakkuma peaks?
Pidage nõu oma kliendiga, et määratleda parim
tehnilise toe ja Farm haldustoe kombinatsioon.
See aitab teil pakkuda oma piirkonna
piimatootjatele kohandatud tuge ja võimaldab
teil samal ajal tegutseda partneri, tarnija,
teenusetehniku ning äritegevuse juhendajana.
Koos saame luua oma piimatootjatega
pikaajalisi suhteid.

Farmi haldustoe tasemed

Lepingute kombinatsioonid

Tehnilise toe tasemed

Tehniline tugi
Tase 1 Hooldatud

Käivitamise
tugi
Kohustuslik

Farmi
haldustugi
tase 1
Tegutse

Farmi
haldustugi
tase 2
Täiusta

Farmi
haldustugi
tase 3
Optimeeri

Farmi
haldustugi
tase 4
Ületa

Hooldatud

Hooldatud –
Tegutse

Hooldatud –
Täiusta

Hooldatud –
Optimeeri

Hooldatud –
Ületa

Tehniline tugi
Tase 2 Kaetud

Kaetud

Kaetud – Tegutse

Kaetud – Täiusta

Kaetud –
Optimeeri

Kaetud – Ületa

Tehniline tugi
Tase 3 Täielik

Täielik

Täielik –
Tegutse

Täielik – Täiusta

Täielik –
Optimeeri

Täielik – Ületa

Kindlustatud

Kindlustatud –
Tegutse

Kindlustatud –
Täiusta

Kindlustatud –
Optimeeri

Kindlustatud –
Ületa

Tehniline tugi
Tase 4 Kindlustatud
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Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, C4C, Calm, Caltive, Capsule, Commodus, Compedes, Cosmix, Dairywise, Discovery, F4C, Gravitor,
Grazeway, Hubble, I-flow, InHerd, Juno, L4C, Lely Center, Lelywash, Luna, Nautilus, Orbiter, Quaress, Qwes, Shuttle, T4C, Vector,
Viseo, Voyager ja Walkway on Lely Groupi registreeritud kaubamärgid.
Ainukasutuse õigus kuulub Lely Groupi ettevõtetele. Lely ainuüksuse rikkumiseks loetakse mis tahes Lelyle kuuluva kaubamärgi
volitamata kasutamist või sellise kaubamärgi kasutamist, mis on segadusttekitavalt või äravahetamiseni sarnane Lelyle kuuluva
kaubamärgiga. Kõik õigused on kaitstud.
Selles väljaandes esitatud teave on vaid informatiivne ega kujuta müügipakkumist. Mõni toode ei pruugi olla teatud riikides
saadaval ning teile tarnitud tooted võivad erineda siin illustreeritutest. Selle väljaande ühtki osa ei või kopeerida ega avaldada
trükkimise, fotokopeerimise, mikrofilmimise või ükskõik missuguse muu töötluse teel ilma ettevõtte Lely Holding S.à r.l. eelneva
kirjaliku loata. Kuigi selle väljaande sisu on koostatud võimalikult hoolikalt, ei võta Lely endale vastutust kahjude eest, mis võivad
tuleneda selles väljaandes esinevatest vigadest või vahelejätmistest.

www.lely.com

