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Najniższy całkowity koszt posiadania –

Podejmowanie wieloletnich decyzji przy zakupie tachimetru
Decyzja o zainwestowaniu w nowy tachimetr wymaga znalezienia najodpowiedniejszego czasu, aby to zrobić. Jeden
z najważniejszych czynników wpływających na uzyskanie najlepszego stosunku jakości do ceny jest znajomość
całkowitego kosztu posiadania (TCO). Ta złożona wartość podsumowuje Twoją inwestycję w całym cyklu życia
instrumentu. Całkowity koszt posiadania (TCO) tachimetru łączy cenę zakupu, koszty użytkowania, wsparcie i serwis,
a także żywotność urządzenia. Podejmując decyzję, ważne jest, aby spojrzeć poza cenę instrumentu i skupić się na
wieloletniej perspektywie zakupu.

Co wziąć pod uwagę przy zakupie
tachimetru
Oprócz wyboru wysoce niezawodnego sprzętu, należy wziąć
pod uwagę całkowity koszt posiadania (TSO). Wartość zawiera
wszystkie bezpośrednie i pośrednie koszty, które pojawiają
się przy zakupie nowego instrumentu. Aspekty do rozważenia
to:
1.

Przed zakupem: Ty i członkowie ekipy - użytkownicy
tachimetru - będą przeprowadzać rozpoznanie,
porównywać dostawców, rozmawiać ze sprzedawcami.
Ponieważ czas to pieniądz, kluczowe znaczenie ma alokacja
i uwzględnienie tych kosztów przy zakupie tachimetru.
Wybór wiarygodnego partnera pomoże Ci skrócić ten etap
i zaoszczędzić pieniądze.
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Rysunek 1 - Inwestując w tachimetr, cena
zakupu jest znacznie wyższa niż na pierwszy
rzut oka.

2.

Zakup tachimetru: cena jest wyższa niż to co widzisz
na pierwszy rzut oka („drzewo”), więc musisz uwzględnić
dodatkowe koszty i oszczędności w trakcie użytkowania
instrumentu („korzenie”).

„Mamy naprawdę dobre wieloletnie
doświadczenie ze sprzętem firmy Leica
Geosystems. Serwis i wsparcie techniczne
są nieporównywalne”.

3.

Używanie / obsługa nowego instrumentu: zaczyna się
od szkolenia na nowym instrumencie, a wydajność pracy
ekipy trwa w codziennym korzystaniu z instrumentu.
Obejmuje to również możliwość polegania na sieci wsparcia.

- Miloš Vidulović, ABA-GEODETSKA
KUĆA DOO, Serbia

4.

Koszty serwisowania: zawsze upewnij się, że jesteś
świadomy jak często wymagana będzie wizyta twojego
tachimetru w centrum serwisowym. Sprawdź ceny części
zamiennych i ich dostępność w czasie (także w przypadku
starszych lub wycofanych instrumentów), potencjalne koszty naprawy, aktualizacji oprogramowania i koszty gwarancji.

5.

Koszt przestoju: w przypadku, gdy Twój instrument nie
działa, musisz wziąć pod uwagę dodatkowe koszty pracy,
koszty utraconej produkcji, a nawet niezadowolonych
klientów (ma to wpływ na twoje przyszłe projekty).

6.

Żywotność i koszty zakończenia użytkowania
produktu: co się stanie, gdy nie będziesz już korzystać
z instrumentu? Czy będziesz w stanie odsprzedać go w
rozsądnej / opłacalnej cenie (stabilność cen)? Jak wysokie
są koszty unieszkodliwiania lub utylizacji? Twoja inwestycja
się opłaca tylko wtedy, gdy instrument ma stabilną wartość.

„Pracujemy na pustyniach Bliskiego
Wschodu w ekstremalnie gorących,
wilgotnych warunkach, z bardzo drobnym
pyłem. Rozwiązania Leica FlexLine
kosztują, ale co ważniejsze, z biegiem lat
są najbardziej niezawodne i opłacalne.
Konstrukcja jest wyjątkowo solidna.
Wiemy, że możemy zaufać instrumentom,
które wykonują swoją pracę dokładnie i
niezawodnie w tych trudnych warunkach”.
- Denis Meremans, kierownik działu
geodezji w Six Construct Ltd., ZEA
"W ciągu ostatnich pięciu lat, zabraliśmy
nasz tachimetr Leica FlexLine TS06 tylko
do kalibracji, aby sprawdzić dokładność.
Z perspektywy kosztów, była to dobra
decyzja.”
- Inż. Jakub Dlhý, DOF s.r.o., Słowacja

Nie chodzi tylko o cenę
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Uwzględnienie wszystkich kosztów związanych z zakupem tachimetru ułatwi planowanie inwestycji od zera. Nowy
instrument nie tylko umożliwia wykonywanie nowych zadań lub jest szybszy, ale często jest powiązany z pracującymi
z nim ludzi. Twój zespół może potrzebować nowego szkolenia, a nawet możesz potrzebować zatrudnić nowych
członków zespołu z powodu rosnącego obciążenia pracą. Aby dokładnie zaplanować zasoby finansowe, będziesz
potrzebować posunąć się nawet do prognozowania ilości wizyt serwisowych, kosztów napraw i konserwacji, aktualizacji
oprogramowania, a może nawet przestojów. Aby obniżyć to ryzyko, istnieje jeden, najważniejszy czynnik, który pomoże
Ci dokładnie zaplanować inwestycję: jakość sprzętu. Im wyższa jakość, tym mniej problemów napotkasz podczas
użytkowania instrumentu. Pomyśl o zakupie drogiego samochodu - to nie tylko przyjemność z jazdy, ale także wieloletnia
inwestycja. Nieznacznie wyższa początkowa cena zakupu wysokiej jakości sprzętu na pewno opłaci się z czasem
i zapewni spokój.

Serie Leica FlexLine: Najniższy całkowity koszt posiadania (TCO),
najwyższa jakość
Nasze nowe tachimetry Leica FlexLine oferują najniższy całkowity koszt posiadania (TCO) - potwierdzony opiniami
naszych klientów z całego świata. Mimo że początkowa cena zakupu instrumentów alternatywnych może być niższa niż
cena tachimetru firmy Leica Geosystems to w całym cyklu użytkowania koszty całkowite tachimetru Leica Geosystems
będą niższe. Uwzględnia to wszystkie aspekty posiadania i użytkowania tachimetru firmy Leica Geosystems. Główne
czynniki przyczyniające się do najniższego całkowitego kosztu posiadania tachimetru to najwyższa na świecie wydajność
pracy, niezawodność i wieloletnie utrzymanie jego wartości.

Rysunek 2 – seria Leica FlexLine: Nowa generacja tachimetrów Od lewej od prawej: Leica FlexLine TS03, TS07 oraz TS10.

Autor: Hans-Martin Zogg, Leica Geosystems Sp. z o.o.

Wydajność pracy
Instrumenty firmy Leica Geosystems pomagają zwiększyć
wydajność pracy, ponieważ jesteś w stanie zmierzyć
i wytyczyć większą ilość punktów. Według testów,
tachimetry są o 10-20% bardziej wydajne niż porównywalne
instrumenty. Testy uwzględniają czas ustawienia tachimetru,
pomiar i tyczenie punktów.
Szybsze ustawienie stanowiska umożliwia wykorzystanie funkcji
funkcji AutoHeight. Funkcja AutoHeight automatycznie mierzy
wysokość instrumentu bez potrzeby stosowania dodatkowych
akcesoriów. Ponadto funkcja AutoHeight zapewnia dokładny
i niezawodny odczyt wysokości. Ogólnie rzecz biorąc, funkcja
AutoHeight skraca czas ustawienia instrumentu o około
20 sekund w terenie i zmniejsza czas spędzony w biurze na
poprawianiu błędnych pomiarów wynikających z wprowadzenia
nieprawidłowej wysokości instrumentu w terenie.
Sposób obsługi instrumentu ma zasadnicze znaczenie dla
ogólnej wydajności, czyli sposobu, w jaki użytkownik celuje
i wykonuje pomiary do dowolnej powierzchni.
Bezzaciskowe śruby ruchu leniwego (poziome po prawej
stronie i pionowe po lewej stronie instrumentu) znacznie
przyczyniają się do zwiększenia wydajności. Leniwki pozwalają
na zgrubne i dokładne celowanie bez potrzeby zaciskania
czegokolwiek. Ponadto instrumenty FlexLine są wyposażone
w przycisk pomiaru znajdujący się z boku instrumentu,
który umożliwia operatorowi wykonywanie pomiarów. Szybki
i precyzyjny system pomiaru odległości w znacznym stopniu
przyczynia się do szybkości pracy z tachimetrem. Punkty można
łatwo zmierzyć nawet w trudnych warunkach pogodowych
(deszcz, słońce, zimno, ciepło itp.).

Rysunek 3 - Korzystaj z funkcji AutoHeight
i odczytaj wysokość swojego instrumentu po
naciśnięciu przycisku.

Rysunek 4 - Modem 4G umożliwia przesyłanie zmian w danych projektowych, gdy pracujesz w terenie.
Nowe tachimetry FlexLine są wyposażone w modem 4G do mobilnej transmisji danych. Umożliwia to użytkownikowi
zdalny dostęp do danych przechowywanych w chmurze, w celu przesyłania danych z terenu do biura i odwrotnie (Leica
Exchange), lub zdalny dostęp do instrumentu w przypadku korzystania z usługi wsparcia technicznego Leica Active
Assist). Zmienione dane projektowe można łatwo przenieść w teren za pomocą chmury. Nie musisz wracać do biura ani
zmieniać układu tyczenia punktów z powodu nieaktualnych danych. Zwiększona produktywność zwiększy Twoje
dochody, uzasadniając decyzję o zakupie tachimetru o wyższej wartości.

Wiarygodność
Niezawodność i trwałość instrumentów Leica Geosystems zmniejszają koszty serwisu i nieplanowane przestoje. Jeśli potrzebujesz wizyty serwisowej, możesz polegać na naszej globalnej sieci 292 certyfikowanych lokalnych partnerów serwisowych w ponad 98 krajach, którzy pomogą Ci zaoszczędzić czas i pieniądze (szybsze wsparcie, w tym wymiana części).
Nasze Pakiety Obsługi Technicznej (CCP) zapewniają klientom maksymalny zwrot z inwestycji. Przy zakupie CCP od
Leica Geosystems natychmiast zyskujesz dostęp do profesjonalnego wsparcia technicznego i serwisu, na poziomie
lokalnym jak i globalnym. Kupując nasze pakiety CCP zawsze będziesz wiedzieć, jakie koszty związane z instrumentem
rozważyć. Oznacza to również:
Krótsze przestoje dzięki wyjątkowej jakości, niezawodności i trwałości, uzasadnione przemyślanym doborem
najlepszych dostępnych materiałów, zaawansowanym procesem produkcyjnym i kompleksowymi testami.
Nie zostaniesz sam na wypadek, gdyby coś poszło nie tak. Nasza sieć partnerów serwisowych i dostępność
zapasowych instrumentów pomogą utrzymać ciągłość działalności Twojej firmy.
Nasi lokalni partnerzy serwisowi są w stanie wydawać certyfikaty kalibracji. Leica Geosystems regularnie kontroluje
wszystkich lokalnych partnerów serwisowych, aby zapewnić te same standardy jakości w skali globalnej. Zapotrzebowanie
i oczekiwanie wydawania certyfikatów kalibracyjnych potwierdzających dokładność pomiarową instrumentów stale rośnie.
Wynika to głównie z faktu, że coraz więcej firm uzyskuje certyfikat ISO9001 i dlatego muszą okresowo potwierdzać
dokładność pomiarową swoich urządzeń.
Leica Geosystems oferuje również Certyfikaty Kalibracji Gold (dla kąta i odległości), które są uznawane na całym
świecie. Wyniki testów można bezpośrednio powiązać z normami krajowymi, zawierają niepewności pomiaru i są
uzupełnione szczegółowymi raportami z pomiarów. W przypadku Leica Geosystems w Szwajcarii ta akredytacja jest
zgodna ze standardem ISO/IEC 17025 i jest przyznawana przez Szwajcarski Urząd Akredytacyjny (SAS), będącego
członkiem Międzynarodowego Zrzeszenia Laboratoriów Akredytacyjnych (ILAC), laboratorium kalibracyjnego
akredytowanego przez Krajowy Instytut Meteorologiczny. Jest to unikalne dla Leica Geosystems i nie może być
oferowane przez inne firmy.

Rysunek 5 - Polegaj na globalnej sieci certyfikowanych lokalnych partnerów serwisowych i skup się na swojej pracy.

Wartość
Wartość tachimetru Leica Geosystems pozostaje wysoka
przez cały okres użytkowania i po jego zakończeniu,
szczególnie w porównaniu do tachimetrów innych
producentów. Aby zachować rzeczywistą wartość sprzętu,
ważna jest jego regularna konserwacja.
Wreszcie Leica Geosystems oferuje Świadectwo Recyklingu
dla wszystkich swoich tachimetrów. To świadectwo zawiera informacje o ponownym wykorzystaniu i prawidłowym
traktowaniu zużytych elementów tachimetru. W ten sposób
masz pewność, że komponenty, starannie wybrane przez
Leica Geosystems, w pełni pasują do dzisiejszego globalnego
myślenia o zrównoważonym rozwoju.
Autor: Hans-Martin Zogg, Leica Geosystems Sp. z o.o.

Wprowadzenie
Decydując się na zakup nowego tachimetru,
należy wziąć pod uwagę różne czynniki, aby
osiągnąć najniższy całkowity koszt posiadania.
Cena zakupu jest wyższa na pierwszy rzut oka
- podejmujesz długoterminową decyzję, która
trwa w czasie.
Uwzględniając wszystkie potencjalne czynniki
ryzyka zakupu instrumentu, będziesz w stanie
dostarczać swoje projekty na czas, unikać
nieprzewidzianych kosztów i zapewnić sobie
spokojny sen.

Leica Geosystems – when it has to be right
Od niemal 200 lat Leica Geosystems należąca do grupy Hexagon
zmienia świat pomiarów i geodezji, opracowuje kompletne rozwiązania
dla profesjonalistów. Leica Geosystems jest znana z projektowania
produktów klasy premium i innowacyjnych rozwiązań. Specjaliści
w różnych branżach, takich jak lotnictwo, obronność, ochrona
i bezpieczeństwo, budownictwo oraz produkcja ufają produktom
Leica Geosystems. Dzięki dokładnym i precyzyjnym instrumentom,
zaawansowanemu oprogramowaniu i wysokiej jakości usługom,
Leica Geosystems każdego dnia dostarcza wartość specjalistom
kształtującym przyszłość naszego świata.
Hexagon jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań cyfrowych,
które tworzą autonomiczne połączone ekosystemy (ACE). Hexagon
(indeks Nasdaq na giełdzie w Sztokholmie: HEXA B) zatrudnia około
20 000 pracowników w 50 krajach, a sprzedaż netto wynosi około 3,8
miliarda EUR.
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