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MyNORD-portalen giver praktisk og hurtig support til dit daglige
arbejde. Den forenkler vores fælles forretningsprocesser.

Hovedkontor og teknologicenter i Bargteheide ved Hamborg
Innovative drevløsninger for flere end 100 industrigrene
Mekaniske produkter flad-, tandhjuls-, kegle- og snekkegear
Elektriske produkter IE2/IE3/IE4-motorer
Elektroniske produkter centrale og decentrale frekvensomformere,
motorstartere
Online service

Portal

7 teknologisk førende produktionssteder for alle drevkomponenter

Dokumentcenter
Servicepartner
Serviceordre
Teknisk service

myNORD-dashboard
Log ind
Registrering
Vilkår for brug

Datterselskaber i 35 lande på 5 kontinenter tilbyder lokal
lagerbeholdning, montagecentre, teknisk support og kundeservice.

Registrer nu, så du kan drage fordel af hele myNORD-portalen.

Produkt valg

Ordre & Tilbud

Produkt- og CAD-konfigurator
Produkt søgning via data

Projekter
Ordreopfølgning

Flere end 3.900 medarbejdere i hele verden skaber kundespecifikke
løsninger.
www.nord.com/locator

Omfattende serviceydelser på én online-platform:
n

enkel, intuitiv konfiguration af drev

produktkonfiguration eventuelt med dine priser

n

✔

praktisk samarbejde med kolleger om projekter

alle standardprodukter med 3D-modeller, dimensionsog omridstegninger

✔

hurtig opfølgning af ordrestatus

n

omgående tilbudsgivning

✔

online afgivelse af serviceordrer

n

nem adgang til ordre relateret dokumentation

my.nord.com

NORD-Gear Danmark A/S
Kliplev Erhvervspark 28, 6200 Aabenraa, Danmark
T +45 73 68 78 00, F +45 73 68 78 10
info.dk@nord.com
Member of the NORD DRIVESYSTEMS Group
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Dine fordele, når din registrering er blevet godkendt:
✔

HURTIG SUPPORT
TIL DIT
DAGLIGE ARBEJDE

my.nord.com
ONLINE FRA PRODUKTUDVALG TIL ORDRESTATUS
Med produktkonfiguratoren kan du intuitivt
generere dine egne drevløsninger
n direkte adgang til produktkonfiguratoren
n adgang via søgning efter gearmotorer
n hjælpetekster og -illustrationer hjælper
med konfigurationen

Hent produktdokumentationen
specifikt efter ordre
n oversigt over standarddokumentationen på alle
tilgængelige sprog
n download dokumentationen,
eller send den videre som link

Generer CAD-data online
n 3D-modeller
n dimensionstegning
n omridstegninger

Generer tilbud med dine
indkøbspriser
n hent tilbud som pdf-fil
n hent datablad som pdf-fil
n projektlister muliggør
samarbejdet inden for
virksomheden og med
NORD DRIVESYSTEMS

Følg op på status på dine ordrer
n aktuel status for ordre og
levering af hver af dine ordrer
n adgang til tilhørende
dokumentation

