
AXEB 
SERVICE
VI PASSER GODT PÅ DIT UDSTYR  

INNOVATION, FLEKSIBILITET & ENKELHED
For Axeb handler innovation om at følge med dér, hvor det giver 
en reel værdi. Udstyret skal være teknologisk opdateret og sam-
tidsorienteret, og vores måde at handle og kommunikere på skal 
være på forkant med tidens ånd. Forretningsgangen skal være 
enkel, fleksibel og effektiv, og vi skal være til rådighed, når vores 
kunder har brug for det.

SPECIALTRÆNEDE TEKNIKERE
Axebs  service udføres af topkvalificerede og certificerede tek-
nikere, som bliver specialtrænet til opgaven hos vores leveran-
dører. Teknikerne har specialværktøj, certificeret måleudstyr og 
adgang til originale reservedele, og de gennemgår efteruddan-
nelse, så de hele tiden er fuldt opdaterede.

KERNELEVERANDØR AF LABORATORIEUDSTYR
Gennem mange års samarbejde har Axeb Lab Solutions arbejdet 
med nogle af de største producenter. Det har gjort os til en stærk 
leverandør af basis laboratorieudstyr, og den tætte relation til pro-
ducenterne kommer vores kunder til gavn. 

Hver  eneste dag året rundt arbejder vi dedikeret på at give den 
bedste rådgivning, service og support. Det har blandt andet re-
sulteret i:
– Mange års erfaring og ekspertise i branchen
– Konkurrencedygtige priser
– Solidt leverandørnetværk
– Dokumenteret kvalitet på vores service
– Veluddannede teknikere
– Korte reparationstider
– Stort reservedelssortiment
– Landsdækkende service

NYTTIG SUPPORT TIL BRUGERNE 
Axeb har udarbejdet en række ’Værd at vide’ med informationer 
om brug og vedligeholdelse af vores produkter. På vores hjemme-
side vil vi holde dig opdateret om aktuelle emner, som er baseret 
på produkter, service, rådgivning og support omhandlende
laboratorieudstyr. FRI DOWNLOAD på vores hjemmeside axeb.dk.

KONTAKT
Axeb Lab Solutions, FIilmbyen 24, 2650 Hvidovre
Telefon: 4362 4647 - info@axeb.dk - www.axeb.dk

STØRRE SIKKERHED - LÆNGERE LEVETID
Fra dag ét har service og support været et centralt omdrej-
ningspunkt i vores arbejde. Vi har udviklet et servicesystem, 
der garanterer en professionel og ensartet service, som 
optimerer udstyrets drift og levetid. 

Axeb Lab Solutions sælger og servicerer laboratorieudstyr i inter-
national topklasse til hospitaler, farmaceutisk industri, levneds-
middelbranchen, biotekindustrien, forskningsinstitutioner og 
universiteter. 
Virksomheden blev etableret i 1999 og er i dag et danskejet aktie-
selskab, og distribuerer laboratorieudstyr til det danske marked.  



INNOVATION, FLEKSIBILITET & ENKELHED 
Laboratorieudstyr er grundlaget for vigtige processer, hvorfor 
rådgivning, leverance og service ofte skal ske i et raskt tempo. 
Vi er stolte over, når vores kunder genkender os på at opfylde 
dette. Vi bestræber os på altid at opretholde dette ved at være 
100% dedikerede for at kunne yde den bedste support både ved 
salg og service. Kundernes tillid er en nødvendighed for vores 
forretning.

VI DOKUMENTERER KVALITETEN
Vores service bygger på Axebs servicehåndbog, som vi har ar-
bejdet med siden 2000. Servicehåndbogen tager udgangspunkt 
i en service metodebeskrivelse, der beskriver, hvordan teknike-
ren skal udføre service. Hermed kan opnås en dokumenteret ser-
vice, som er en naturlig del af kvalitetsstyringen. Al service bliver 
udført med kalibreret og certifi ceret måleudstyr, i overensstem-
melse med lovkrag & producenternes forskrifter og anbefalinger. 

SERVICESYSTEMET ER EFFEKTIVT  
Alle  serviceaftaler og alt udstyr bliver registreret i vores CRM ser-
vicesystem. Når det er tid til et eftersyn, bliver servicerapporten og 
funktionskontroller automatisk genereret med alle de nødvendige 
informationer. 

DOKUMENTATION FOR UDFØRT SERVICE
Efter hvert eftersyn eller udført service afl everer vi alle rapporter 
som dokumenterer vores arbejde. Udstyret forsynes med en label 
med dato for udført service og tidspunktet for næste service, og vo-
res teknikere efterlader en hilsen i form af et servicekort, der fortæl-
ler, at Axeb Service har været på besøg. 

CENTRIFUGER & CO2 INKUBATORER ER BLANDT VORES 
SPECIALER
Siden etableringen i 1999 har Axeb solgt og serviceret centrifuger i alle 
størrelser og andet laboratorieudstyr. Vi ved præcis, hvad der skal til. 
God service og løbende vedligeholdelse forlænger udstyrets levetid og 
giver som regel færre nedbrud.   

FÅ BESØG AF EN GRATIS ROTORKLINIK
Med jævne mellemrum tilbyder vi en gratis rotorinspektion. Her 
gennemgås rotorerne på stedet med specialudstyr, og rotorerne 
leveres tilbage sammen med en tilstandsrapport og vejledning om 
vedligeholdelse.

PAS PÅ NEDSLIDTE ROTORER
I laboratorierne ser vi ofte, at der bliver arbejdet på 
gamle og nedslidte aluminiumsrotorer. Det øger 
risikoen for uheld, og det gør vi opmærksom på med 
en særlig advarselstrekant, som vi klistrer på de 
nedslidte rotorer.

SERVICEPLANLÆGNING

Axeb service koordinator 
planlægger årlig service før 
månedseftersyn via Axeb CRM-
servicesystem.

Servicelister genereres fra  
servicesystemet for gældende 
serviceinterval (eftersyns 
måned).

Excel serviceoversigt.

KLARGØRING AF TJEKLISTER 

Servicerapport, funktionskon-
trollister (tjeklister) generes 
automatisk fra servicesystemet 
for den gældende serviceaftale. 

Kunde og apperatinformatio-
ner, samt PO nummerr fremgår 
på tjeklisten.

Servicerapport vedlægges som 
forside med oplysninger om 
årligervice og antal.

SERVICEBESØG BOOKES

Servicekoordinator fremsender 
oversigt til kunden på udstyr 
registreret til årlig service. 
Samtidig aftales dato/tid for 
årlig service. 
Udstyr som er kasseret og ikke 
længere anvendes, udgår jf. 
aftale med brugeren

Udgået  udstyr af serviceafta-
len faktureres ikke.

TILFREDSHED

Tilfredshed hos brugerne – 
sammen med fremsendelse af 
service dokumenter/tjekliste, 
laver vi en kort tilfredsheds-
undersøgelse. Hvor vi stiller 5 
aktuelle spørgsmål til brugeren 
vedr. udført service. 

Således at vi kan holde os op-
dateret samt sætte ind, hvis der 
er noget vi bør gøre bedre.

GODKENDELSE

Efter endt eftersyn mærkes alt 
udstyr med servicelabel, her 
fremgår næste service måned/
år/tekniker. 
Service dokumenterne 
godkendenes og underskrives 
af kunden og fremsendes på 
e-mail til brugerkontakt.

Evt. ændringer eller tilføjelser 
registres/opdateres i Axeb 
servicesystem.

AXEBS SERVICESYSTEM

ISO 9001:2015 Certifi ceret


