
myNORD
Online Klantenportal

SNELLEONDERSTEUNING  
VOOR UW DAGELIJKSE 
WERK

Het myNORD-portal biedt u praktische en snelle 
ondersteuning bij uw dagelijkse werk. Het vereenvoudigt 
onze gemeenschappelijke bedrijfsprocessen.

Productenkeuze
Product- en CAD-configurator
Productzoeken voor 
motorreductoren

Bestelproces
Projecten
Opdrachtopvolging

Online Service
Dokumentatiecenter
Servicepartner
Service-opdrachten
Technische service

Portal
myNORD-Dashboard
Aanmelden
Registreren
Gebruiksvoorwaarden

NORD DRIVESYSTEMS Groep

Hoofdvestiging en technologiecentrum in Bargteheide 
bij Hamburg

Innovatieve aandrijfoplossingen voor meer dan 
100 bedrijfstakken

Mechanische producten flakke opsteek-, tandwiel-, kegelwiel- en 
wormwielreductoren

Elektrische producten IE2/IE3/IE4-motoren

Elektronische producten centrale en decentrale frequentie-omvormers, 
motorstarters, veldverdelers

7 Technologisch toonaangevende productielocaties voor alle 
aandrijfcomponenten

Dochterbedrijven en verkooppartners in 98 landen op 5 continenten  
bieden levering op locatie, montagecentra, 
technische ondersteuning en klantenservice

Meer dan 4.000 werknemers wereldwijd creëren 
klantspecifieke oplossingen

www.nord.com/locator

                                Branches  |  NORD Groep

Nord Aandrijvingen Nederland                 Contact            myNORD Login
                        NEDERLANDS

ZOEKEN

myNORD

Uitgebreide diensten op een online platform:
n  Eenvoudige intuïtieve configuratie van aandrijvingen
n  Alle standaardproducten met 3D-modellen, 

maatbladen en overzichtstekeningen
n  Onmiddellijke afgifte van offertes
n  Ordergerelateerde documentatie gemakkelijk af te 

roepen

Registreer nu, om optimaal te profiteren van de voordelen 
van het myNORD-portal.
	 Uw voordelen na activering van uw registratie:
✔  Productconfiguratie met uw inkoopprijzen
✔  Comfortabel met collega's aan projecten werken
✔  Snelle opvolging van de orderstatus
✔		 Online service-opdrachtverstrekking
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Producten       myNORD         Documentatie

NORD Aandrijvingen Nederland B.V.
Voltstraat 12
Postbus 136
2181 HA Hillegom
Tel. +31-252 529544
E-mail: netherlands@nord.com
Member of the NORD DRIVESYSTEMS Group

NL



my.NORD.com
ONLINE VAN PRODUCTKEUZE TOT BESTELSTATUS

Stel uw aandrijfoplossingen met de productconfigurator 
intuïtief samen
n  Directe toegang tot de productconfigurator
n  Instap via zoeken naar motorreductoren
n  Help-teksten en foto's begeleiden u door de 

configuratie

CAD-data online genereren
n  3D-modellen
n  Maattekeningen
n  Overzichtstekeningen

Offertes aanmaken met uw 
inkoopprijzen
n  Offerte als pdf-bestand 

afroepen
n  Datasheet als pdf-bestand 

afroepen
n  Projectlijst maakt 

samenwerking mogelijk 
binnen uw bedrijf en met 
NORD DRIVESYSTEMS

Volg de status van uw orders op
n  Actuele order- en leveringsstatus 

van uw bestellingen
n  Afroepen van bijbehorende 

documentatie

Roep uw orderspecifieke 
productdocumentatie af
n  Complete standaarddocumentatie 

in een oogopslag in alle 
beschikbare talen 

n  Documentatie downloaden of 
doorsturen als link


