
myNORD
Online Kundeportal

Vores omfattende udvalg af værktøjer hjælper vores kunder
med at maksimere deres effektivitet og produktivitet. 
Vælg og konfigurer produkter via en brugervenlig grænse-
flade. Download tilbud og tegninger, og afgiv ordrer fra en 
enkelt platform!

Produktvalg og 
konfiguration
Produkt- og CAD-konfigurator
Produkt søgning efter 
Gearmotorer

Online service
Dokumentcenter
Servicepartner
Serviceeordre
Teknisk service

myNORD

Uanset om du er ingeniør, indkøber, sælger eller 
andet, har myNORD værktøjer, der kan hjælpe dig 
i dit daglige arbejde.
   Enkel, intuitiv konfiguration af drev

   Alle standardprodukter med 3D-modeller, dimensions 
 og omridstegninger

   Omgående tilbudsgivning

   Nem adgang til ordre relateret dokumentation 

Bestillingsproces
    Projekter
    Ordreopfølgning
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Produkter         myNORD        Tools

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

      Dine fordele, når din registrering er blevet godkendt:

4   Produktkonfiguration eventuelt med dine priser

4   Praktisk samarbejde med kolleger om projekter

4   Hurtig opfølgning af ordrestatus

4   Online afgivelse af serviceordrer 

4   Bestil produkter og modtag tegninger og datablade 
      fra en enkelt platform

                                Dokumentation    |   Løsninger    |   NORD Group
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Member of the NORD DRIVESYSTEMS Group

mynord.com

Hurtig support 
til dit
daglige arbejde

                  NORD-Gear Danmark A/S                    Kontakt                     myNORD Login
                           DANISH                                                      
                                               

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

myNORD-Dashboard
Log ind

Registrering

Vilkår for brug



Generer tilbud med dine
indkøbspriser

   Hent tilbud og datablad på
 forskellige sprog, som pdf-fil

   Projektlister muliggør samarbejdet
 på tværs af virksomheden og med
 NORD DRIVESYSTEMS

Hent specifikt ordre dokumentationen

   Oversigt over standarddokumentationen
 på alle tilgængelige sprog

   Download dokumentationen, eller send 
 den videre som link

Du kan nemt skabe brugerdefinerede drevløsninger

  Konfigurer produktet efter type eller via tekniske data

  Tipstekster og billeder guider dig gennem konfigurationsprocessen 

  Øjeblikkelig synlighed af prisen og ændringer af type

myNORD.com
NORD DRIVESYSTEMS

Download CAD-filer direkte fra 
produktkonfigurationsgrænsefladen

  3D-preview og 3D-modeller

  Dimensionstegning

  Omridstegninger 

Ordre status

   Aktuel status for ordre og levering af hver 
 af dine ordre

  Download af ordrespecifik dokumentation
 såsom installationsvejledninger, bruger
 manualer og reservedelsdiagrammer

   Søge på egne bestillingsnumre 


