STILL Service.
Wij waarborgen uw succes!
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STILL PARTNERPLAN
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ALTIJD.
BETROUWBAAR.
SNEL.

„Het succes van ons bedrijf hangt af
van het feit dat onze trucks 24 uur per
dag rijden. Wanneer trucks niet kunnen
worden ingezet betekent dit een zeer
kostbare onderbreking van het werk.
Een snelle service biedt ons enorme
veiligheid!“
Jerry Knutsson Åhlund, Deputy Department Manager voor Truck & Transport, Fredell Byggvaruhus

STILL PARTNERPLAN
Uw intralogistiek is onze passie! Met het STILL PartnerPlan als navigator
begeleiden wij u door het uitgebreide aanbod van intralogistieke oplossingen die STILL biedt.

Als het gaat om de beschikbaarheid van uw
intralogistiek, kennen wij geen compromissen
Material
Handling
Equipment

Advanced
Applications
& Systems

Product
Services

Business
Services

Daarom hebben wij voor elk denkbaar scenario, dat
de goede werking van uw interne logistiek zou kunnen

STILL Service voor uw veiligheid

beperken, serviceoplossingen op maat ontworpen.

Met onze diensten voor het uitvoeren van wettelijke

Producten die snel kunnen worden opgeroepen en

veiligheidsinspecties van trucks en stellingen en het

te allen tijde betrouwbaar inzetbaar zijn, zorgen voor

leveren van innovatieve veiligheidstechnologieën

een optimaal gebruik van uw transportsystemen op

voor uw transportsystemen, kunt u proactief uw

de lange termijn. Wij vinden het belangrijk dat uw

medewerkers, goederen en de infrastructuur van uw

bedrijf succesvol is.

magazijn beschermen.

STILL Service voor uw trucks

STILL Service voor uw medewerkers

Combineer nieuwe en gebruikte trucks uit Material

reparatiewerkzaamheden en hoe u kunt profiteren van perfect

Het maakt niet uit om welk type truck het gaat, een

Uitstekende trainingsconcepten zorgen ervoor dat uw

Handling Equipment inclusief de juiste toebehoren

op elkaar afgestemde servicecontracten. In combinatie

geautomatiseerde of een manueel bediende truck:

medewerkers in hun werkomgeving kunnen werken

met onze Advanced Aplications oplossingen voor

met de vlootmanagementprogramma's en de individueel

onze hooggekwalificeerde technici voeren onderhoud

met een maximum aan veiligheid en productiviteit.

automatisering, softwaretoepassingen, stellingsystemen

configureerbare financierings- en huurconcepten van onze

en reparaties zo snel mogelijk uit. Zelfs voor trucks

Uw bedrijf profiteert van een langere levensduur van

en efficiënt intralogistiekadvies. Ontdek in STILL Product

Business Services kunt u de uitdagingen van uw intralogistiek

van andere fabrikanten* duurt het slechts een

de trucks met lagere bedrijfs- en energiekosten.

Services hoe u de indrukwekkende vakkennis van

eenvoudig en efficiënt oplossen.

minimum aan tijd tot uw truck weer rijdt.

onze servicetechnici kunt inzetten voor onderhouds- en

* Afhankelijk van de beschikbaarheid in uw regio.
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STILL SERVICE PERFORMANCE
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MOEITELOOS IN EEN NETWERK OPGENOMEN MET UNIEKE

STILL neXXt – HET SLIMME SERVICEPORTAAL

SERVICEPERFORMANCE

Maak gebruik van de mogelijkheden van digitale STILL-diensten om uw trucks in de best mogelijke conditie te houden, altijd
inzetbaar te laten zijn en om ze efficiënt te beheren. Via het webportaal STILL neXXt, dat alle voor uw intralogistiek relevante
gegevensbronnen en functies in verschillende toepassingen duidelijk bundelt, heeft u snel en eenvoudig toegang tot deze

Uw tijd is geld waard. Daarom kunt u ons via diverse kanalen altijd snel bereiken.

diensten.

Of het nu per telefoon, e-mail of app.* is, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Met de persoonlijk verantwoordelijke regionale
servicemanager heeft u een consultant aan uw zijde die u op maat gesneden serviceaanbiedingen biedt en direct zorgt voor de
zorgvuldige uitvoering en organisatie ervan. Door te werken in een team met zijn servicetechnici - onze hooggekwalificeerde

STILL neXXt fleet – De vlootoptimalisator

STILL neXXt realtime* – Online serviceaanvragen

experts voor onderhoud, reparaties, veiligheidscontroles en technisch advies - zorgt hij ervoor dat al uw servicevragen zo snel

Deze krachtige online tool stelt u in staat om het

Met behulp van deze app kunt u zelf serviceopdrachten

mogelijk ter plaatse worden opgelost.

optimalisatiepotentieel van uw truckvloot nauwkeurig

initiëren en de verwerking ervan in realtime volgen.

in kaart te brengen en zo de rentabiliteit van uw

Hiervoor voert u de gegevens van uw defecte truck in

intralogistiek te verhogen. Hiertoe wordt alle

of scant u de QR-code ervan via de smartphone om

truckinformatie over het gebruik, de kosten en de

een digitale servicebot te activeren. Deze servicebot

planning van onderhouds- en servicemaatregelen continu

maakt het schaderapport in dialoog met u op. Samen

op alle locaties geregistreerd en in verschillende modules

met de individuele gegevens van de truck wordt deze

Beschikbaarheid

visueel overzichtelijk voorbereid voor analyse. Zo ziet u in

melding doorgegeven aan het mobiele apparaat van

Uw persoonlijke STILL team bestaande uit een regionale

één oogopslag hoe u uw trucks optimaal kunt inzetten,

de voor u verantwoordelijke servicetechnicus, die dan

servicemanager en meerdere servicetechnici is altijd bereikbaar

overcapaciteit kunt voorkomen en servicemaatregelen

met de juiste reserveonderdelen naar u toe komt.

via alle communicatiekanalen en dankzij een uitgebreid

kunt plannen afhankelijk van de productieprocessen.

Met deze app heeft de technicus direct toegang tot

servicenetwerk altijd bij u in de buurt.

Om er zeker van te zijn dat u niets mist, herinnert een

actuele vragen van klanten en reparatie-informatie.

meldingsfunctie u er automatisch aan wanneer bepaalde

De digitale toegang tot onderhoudsroutines en

kostenlimieten of deadlines worden overschreden. In de

technische ondersteuningsgegevens en de mogelijkheid

Technische competentie, de hoge kwaliteit en

toekomst kunnen alle functies van Fleetmanager 4.x,

om de verzending van reserveonderdelen direct te

beschikbaarheid van STILL Original Parts en internationale

zoals het op RFID gebaseerde toegangssysteem,

bestellen, verkorten het reparatieproces enorm. Snel

samenwerkingsverbanden met leveranciers van

schokregistratie en batterijbewaking om de werkveiligheid

geïnformeerd, snel gerepareerd.

reserveonderdelen garanderen een soepel en succesvol

te verhogen, worden geëvalueerd in de STILL neXXt Fleet.

serviceproces.

De afzonderlijke modules kunnen ook flexibel worden

Daar kun je op vertrouwen:

Beschikbaarheid

Betrouwbaarheid
®

gecombineerd op basis van uw analysebehoeften.

* Afhankelijk van de beschikbaarheid in uw regio.

Snelheid
We reageren direct op elk aanvraag. Gestandaardiseerde,
digitaal ondersteunde en optimaal geplande reparatie- en

Snelheid

Betrouwbaarheid

Digitale
Service!

onderhoudsprocessen voor elk type truck en de nachtelijke
levering van reserveonderdelen beperken de stilstandtijden tot
een minimum.
Advies en expertise
Onze STILL servicetechnici zien meer. Met een getrainde
360° panoramablik zien ze direct waar en hoe de veiligheid
en conditie van uw trucks of magazijnuitrusting kan worden
verbeterd.

Adviserende
vaardigheden

* Afhankelijk van de beschikbaarheid in uw regio.
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MODULAIR AANBOD VAN SERVICE
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ONZE WEG NAAR UW

OPLOSSING
Veiligheid
Service
overeenkomsten

Uw Regionale Service
Manager

Onderhoud &
Reparatie

Uw intralogistiek functioneert:
een scala aan diensten die perfect zijn afgestemd
op uw activiteiten en werkzaamheden – van
reparatieopdrachten tot full-service.

Opties &
toebehoren

STILL
Original Parts®

Rij-opleidingen

Service voorlichting
Service organisatie

UW INVESTERING

UW OPLOSSING
36

0°

blik

Uw
Service technicus

Kwaliteitsgarantie

topprioriteit – en wij zijn
voortdurend bezig met
het verbeteren van onze

T echnische service ondersteuning
Technisch service advies

STILL service efficiency: meer dan standaard.
●● Snelle toegankelijkheid via alle communicatiekanalen.
●● Individuele verantwoording. Een team van regionale servicemanagers
en -technici zorgt persoonlijk voor al uw serviceverzoeken.
●● Technische bekwaamheid. STILL-technici gebruiken uniforme
servicestandaarden en worden voortdurend verder getraind.
●● Uitgebreide productportefeuille. Modulair ontwerp, voor elke serviceaanvraag.
●● Online ondersteuning voor diagnose en reparatie. Digitale tools zoals
de STILL neXXt service-navigator en de neXXt service-diagnose geven
uw technici toegang tot alle truckgegevens en kunnen zo de diagnose in
realtime delen met STILL-experts.

Uw tevredenheid is onze

diensten om dit te bereiken.

STILL neXXt fleet: de online service in één oogopslag.
●● Gemakkelijke toegang tot alle relevante vloot- en
truckgegevens.
●● Volledige transparantie van de servicekosten.
●● Automatische meldingen voor uitstaande onderhouds- en
inspectiedata of als de budgetgrenzen worden overschreden.
●● Visuele weergave van alle onderhoud en keuringsdata in
slechts één app.
●● Documentatie van onderhouds- en keuringsdocumenten.
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SERVICEOPLOSSINGEN
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ONZE SERVICEOPLOSSINGEN IN DETAIL
Onderhoud & Reparatie
Voor continue beschikbaarheid

De prioriteit van de STILL service is om uw truck zo
snel mogelijk weer operationeel te krijgen. Hiervoor
hebben onze ontwikkelaars een optimale en dus
tijdbesparende reparatieprocedure voor elk type

„Coöperatieve diagnose“ – voor een

truck ontworpen, die op betrouwbare wijze wordt

snelle oplossing.

uitgevoerd door de bevoegde STILL servicetechnici.

Om sommige service cases op te kunnen lossen,

Ongevallen- en slijtagereparaties en inspectie- en

moet de technicus ter plaatse samenwerken met de

onderhoudsmaatregelen maken ook deel uit van de

deskundigen op het gebied van productontwikkeling

exact op maat gemaakte STILL-onderhoudscontracten,

- bijvoorbeeld als het voertuigsysteem moet worden

waarmee u niet alleen zorgt voor een permanente

aangepast. Voor dit doel heeft STILL een digitale tool

bedrijfszekerheid, maar ook de zekerheid heeft

ontwikkeld om de gegevens van het diagnoseproces

dat alle maatregelen in overeenstemming met uw

in realtime te kunnen delen met de experts in het

productieprocessen worden uitgevoerd. Wij bieden

hoofdkantoor. Naast de pure "screensharing" kunnen

deze service voor elke truck in uw truckvloot. Ook

zij de diagnose actief ondersteunen en in nauwe

voor trucks van andere fabrikanten!*

samenwerking ook hun eigen actie uitvoeren. De
technicus behoudt altijd de controle over de truck. De
"Coöperatieve diagnose" bespaart de extra inspanning

Servicecontracten

Veiligheid

Voor zorgeloze mobiliteit

Prioriteit in de intralogistiek

om extra specialisten naar de locatie te sturen en
* Afhankelijk van de beschikbaarheid in uw regio.

versnelt het reparatieproces zo aanzienlijk.

Bespaar uzelf moeite en middelen en laat het

De veiligheid van uw medewerkers, trucks en

aan ons over om uw intralogistiek operationeel te

apparatuur is een voorwaarde voor efficiënte

houden. Dit kan met de STILL servicecontracten

intralogistiek. STILL neemt daarom de planning

die precies op uw behoeften zijn afgestemd en

en uitvoering van alle wettelijk verplichte

maximale betrouwbaarheid bieden tegen berekenbare

veiligheidscontroles voor trucks, voorzetapparatuur,

kosten, van eenvoudige reparaties tot regelmatige

laders, batterijen en stellingen over. Daarnaast

onderhoudsschema's en volledige verzorging van uw

bieden wij u een breed scala aan innovatieve

truckvloot. U wordt volledig ontzorgd met het STILL

veiligheidstechnologieën met visuele

Full Service Contract, waarmee wij de planning,

waarschuwingssystemen, lasergestuurde

uitvoering en controle van alle service-, onderhouds-,

navigatiehulpmiddelen en ondersteunende

keuring- en reparatiewerkzaamheden inclusief alle

camerasystemen, die wij voor u hebben samengesteld

benodigde reserveonderdelen overnemen – voor een

in aantrekkelijke veiligheidspakketten. STILL-

gegarandeerd vast maandelijks bedrag. Dit betekent

veiligheidsoplossingen helpen schade aan goederen

dat wij de volledige verantwoordelijkheid dragen voor

en infrastructuur in uw magazijn te beperken en zo

de beschikbaarheid van uw trucks. Voor u betekent

kostbare stilstand te voorkomen.

dit niet alleen aanzienlijk minder administratief werk,
maar ook aanzienlijke tijd- en kostenbesparingen.
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SERVICEOPLOSSINGEN
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Accessoires &
Toebehoren

STILL
Original Parts®

Upgrade uw truck!

Technologische knowhow
en decennialange ervaring

STILL biedt u tal van mogelijkheden om uw trucks

STILL Original Parts® zijn exact afgestemd op de

optimaal aan te passen aan de veranderende

betreffende truck en worden onderworpen aan de

logistieke eisen. Door het aanbrengen van

strengste kwaliteitscontroles. Dit maakt ze niet alleen

diverse veiligheidsvoorzieningen en passende

extreem duurzaam en dus minder gevoelig voor

aanbouwapparatuur maken wij uw trucks in de

slijtage, maar ook een onmisbare garantie voor een

kortst mogelijke tijd geschikt voor nieuwe taken. Om

veilige werking van uw truck. We hebben altijd meer

ervoor te zorgen dat dit snel gebeurt, houden we veel

dan 51.000 van deze onderdelen op voorraad voor

van deze onderdelen permanent op voorraad voor

snel herstel. Topkwaliteit, een lange levensduur en

onmiddellijke levering. Wij produceren ook op maat

de gegarandeerde minimale beschikbaarheid

gemaakte aanbouwapparatuur voor zeer speciale

van 12 jaar zorgen voor een langdurig gebruik

taken. Als u uw capaciteit tijdelijk wilt uitbreiden om

van uw truckvloot, dragen bij aan het behoud van

tijdelijke pieken in de werklast op te vangen, zijn onze

de waarde van uw trucks en vermijden kostbare

aantrekkelijke huuraanbiedingen de juiste oplossing.

stilstandtijden. Wij leveren ook samengestelde

Simply
safe

Simply
easy
Simply
powerful

onderhoudspakketten voor elk trucktype.

Simply
connected
Simply
flexible

Rijopleiding
Kennis creëert veiligheid
Wat heb je aan de meest innovatieve technologie, als
je er niet optimaal gebruik van maakt? Alleen diegene
die de heftruck of de magazijntruck goed onder de knie
heeft, kan effectief en veilig werken. Daarom werkt STILL

UW TEVREDENHEID IS

WAAR HET OM DRAAIT

samen met ervaren en betrouwbare partners die speciale

We willen dat de STILL Service een voordeel is voor u. Onze

SIMPLY EFFICIENT

opleidingsconcepten ontwikkeld hebben.

diepe overtuiging is dat we uw vertrouwen alleen kunnen winnen

Prestatieattributen als maatstaf voor economische

Met ca. 30 locaties in Nederland en België is er altijd een

door goed naar u te luisteren, uw eisen te begrijpen en er met

efficiëntie.

opleidingscentrum in de buurt. Niet alleen om de veiligheid

absolute betrouwbaarheid aan te voldoen.

Zoals elk STILL product is ook onze service zeer efficiënt.

voor de chauffeur en in het magazijn te vergroten, maar ook

Of we daarin slagen is geheel aan u om te beoordelen. Daarom

Gebruiksvriendelijk, krachtig en tegelijkertijd betrouwbaar,

om de productiviteit te verhogen en het aantal schades en

onderzoeken we jaarlijks gemiddeld meer dan 10.000 van onze

flexibel in gebruik en eenvoudig te netwerken met digitale

ongelukken in magazijnen te verkleinen. Heftruckchauffeurs

serviceklanten om na te gaan hoe tevreden ze zijn over onze

systemen – onze oplossingen nemen zo weinig mogelijk van uw

vormen een belangrijke schakel in intern transport. Focus

diensten en om te analyseren hoe we onze service kunnen

kostbare economische en menselijke middelen in beslag. Op

op hun kennis en vaardigheden is daarmee een must.

verbeteren. Een tevredenheidspercentage van 97 procent*

deze manier worden de oplossingen van STILL de basis van uw

Meer veiligheid met STILL.

is zowel een bevestiging als een stimulans voor ons om onze

economisch succes. Simply efficient.

diensten voortdurend door te ontwikkelen - in samenwerking
met u op basis van partnerschap.

* Databank voor de EMEA: 01.01.-31.12.2018, 15.640 interviews.

STILL S.A. Luxembourg Branche

Vosveld 9

Zoning Industriel 11, Um Wöller

2110 Wijnegem

4410 Soleuvre (Sanem)

België

Luxemburg

Tél: +32 3 360 62 00

Tél: +352 27 84 85 91

Fax: +32 3 326 21 42

Fax: +352 27 84 85 92

info@still.be

info@still-luxembourg.lu

Meer informatie vindt u op

Meer informatie vindt u op

www.still.be

www.still-luxembourg.lu

STILL Intern Transport B.V.
Nijverheidsweg 5
3341 LJ Hendrik-Ido-Ambacht
Nederland
Tel: +31 78 684 52 00
Fax: +31 78 684 52 99
info@still.nl
Meer informatie vindt u op
www.still.nl

STILL is gecertificeerd in
kwaliteitsmanagement,
veiligheid, milieu en
energiemanagement.
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