
Je čas na průzkum zkušeností zákazníků 2023. Sledujte svou doručenou poštu, protože můžete 
obdržet pozvánku k účasti. Díky vaší zpětné vazbě vám budeme moci dále poskytovat nejlepší možné 

produkty, služby a řešení, které vám pomohou zefektivnit váš provoz. 

Děkujeme za cenné postřehy! 

 Zatímco v mnoha průmyslových odvětvích, včetně našeho, pokračují výzvy týkající se širokého dodavatelského 
řetězce, začínáme pozorovat zlepšení, přičemž některé produktové řady se vracejí do předpandemických 

dodacích lhůt. Ostatní produktové řady zůstanou v blízké budoucnosti omezené, ale jsme přesvědčeni, že v důsledku 
opatření, která přijímáme, budeme i nadále sledovat zlepšení, včetně přidání výrobní kapacity, dokončení 

inovovaného designu produktů, partnerství s dodavateli a zavádění nových produktů.
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Sdíleli jste. My jsme naslouchali
Jedna věc je rozeslat průzkum. A druhá věc je využít jeho výsledky pro 

nastartování změny. Na tom jsme pracovali celý minulý rok. 

ZDE JE NĚKOLIK PŘÍKLADŮ VYLEPŠENÍ, KTERÁ JSME PROVEDLI 
NA ZÁKLADĚ VAŠÍ ZPĚTNÉ VAZBY:

„Usnadněte správu našich 
softwarových licencí“

„Rychlejší mikroprocesorový řídicí 
software a rychlý přístup k informacím 

o tom, jak na to“

„FactoryTalk® View SE je příliš drahý“

„Usnadněte rozšíření mého 
vizualizačního systému“

„Trvá příliš dlouho mluvit s online 
zástupcem TechConnectSM“

„Trvá příliš dlouho, než oddělení služeb 
zákazníkům odpoví“

Vylepšený obchodní portál, který poskytne více než 
150 000 uživatelů lepší přehled a nástroje pro správu 
jejich softwarových licencí

Vylepšený výkon CONNECTED COMPONENTS 
WORKBENCH™ a vytvořené systémové, softwarové 
a řídicí výukové programy pro zjednodušení práce

Zjednodušený model licencování s vylepšenou 
strukturou cen. Podívejte se, co je nového ve 
FactoryTalk® View SE

Neomezené zobrazení, weboví klienti a další jsou nyní 
ve FactoryTalk® View SE standardem

Celosvětově vylepšené procesy pro zkrácení čekací doby 
o celou minutu – z průměru 2:40 na 1:40

Rychlejší reakce na dotazy zákazníků (85 % respondentů 
nyní obdrží odpověď do 24 hodin), přičemž je zacho vána 
doba řešení
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