
Uddannelse
GIV PERSONALET DEN VIDEN, DE HAR BRUG FOR

I købte Xylem-udstyr pga. dets holdbarhed, driftssikkerhed og
effektivitet. Sørg for at få mest muligt ud af det ved at sikre, at
operatørerne og serviceteknikerne har de nødvendige færdigheder til
at kunne udføre deres job tilfredsstillende. I kan f.eks. forbedre ansattes
viden om vedligeholdelse, overvågning og kontrol af udstyr samt
energiaudits.

Hvad er det
Uddannelse og teknisk support fra Xylem TotalCare omfatter
operatøruddannelse, serviceuddannelse og teknisk coaching. Dette
serviceydelser giver ejere af Xylem-udstyr mulighed for at opnå højere
effektivitet til lavere omkostninger, hvilket maksimerer afkastet.

Hvordan virker det
Vi vurderer jeres behov og designer passende uddannelsesprogrammer
for at øge personalets viden og færdigheder inden for betjening
og vedligeholdelse af Xylem-udstyr og kontrolsystemer. Tilpassede
uddannelsesprogrammer giver personalet praktisk information om
betjening og vedligeholdelse, der får udstyret til at køre på top-
ydeevne. Personlig kontakt med vores eksperter for igangværende
teknisk support er ligeledes hurtig tilgængelig, hvis det er nødvendigt.

Hvorfor det giver mening
Få ekspertuddannelse, support og råd fra de folk, der kender udstyret
og kontrolsystemet bedst. Med uddannelse og teknisk service fra
Xylem TotalCare er de ansatte i stand til at forbedre effektiviteten og
vedligeholdelse af anlægget.
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Hvorfor Xylem TotalCare
Når I arbejder med Xylem TotalCare services, opnår
I sikker, optimal drift, dette er sikret igennem vores
brede teknologiske ekspertise inden for vand og
spildevand.

• Optimer ansattes viden og færdigheder om vedli-
geholdelse, overvågning og kontrol af udstyr samt
energiaudits

• Styrk personalet, så de kan styre anlægget eller
udstyret

• Maksimer afkast
• Invester i viden

Casestudie
Udfordring: For at kontrollere et potentielt oversvøm-
melsesproblem i Londons undergrundsbane, og øge
dets vandovervågningsmuligheder.

Løsning: Et Xylem team vurderede situationen, de ud-
arbejdede en komplet løsning til en reduktion af ri-
sikoen for oversvømmelse og et bedre overblik over
forholdene i området. Vores team har også uddannet
personale der er ansat ved Londons undergrundsba-
ne, disse personer er ansvarlige for vedligeholdelsen.
Pumpedrift og vandniveauer overvåges nu kontinuer-
ligt, hvilket giver mulighed for hurtig respons på vigtige
situationer baseret på præcise, helt nye oplysninger.

Hvad kan Xylem gøre for jer?

Få mest mulige ud af de
vigtigste ressourcer

www.xyleminc.com/totalcareRing til +45 43 200 900


