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myNORD
Online Zákaznický Portál

Naše komplexní nabídka intuitivních nástrojů pomáhá našim zákazníkům 
maximalizovat efektivitu a produktivitu. Jednoduchý výběr a konfigurace 
vlastních specifikací produktů prostřednictvím snadno použitelného 
rozhraní. Stahujte si cenové nabídky a výkresy a zadávejte objednávky   
z jediné platformy!

Výběr produktů
a konfigurace
Produktový a CAD konfigurátor

Vyhledávání výrobků pro motory
s převodovkou

Online servis
Centrum dokumentů
Servisní partneři
Servisní příkaz
Technický servis

myNORD

Ať už jste inženýr, nákupčí, prodejce nebo zástupce 
zákaznického servisu, myNORD nabízí nástroje, které vám 
pomohou zefektivnit každodenní práci.
  Jednoduchá intuitivní konfigurace pohonů

   Všechny standardní produkty s 3D-modely, rozměrovými 
 a obrysovými výkresy

  Okamžité vyhotovení nabídek

  Snadné vyvolání dokumentace s referencí pro objednání  

Proces objednávání
    Projekty
    Sledování objednávky
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  Výrobky          myNORD        Tools

Zaregistrujte se nyní, abyste mohli kompletně                             
využít výhod portálu myNORD. 
     Vaše výhody po aktivaci Vaší registrace:

4   Konfigurace výrobků s Vašimi nákupními cenami

4   Komfortní spolupráce s kolegy na projektech

4   Rychlé sledování stavu objednávky

4   Online servisní příkaz 

4   Objednávání produktů a získávání výkresů a 
     datových listů z jediné platformy
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Podmínky použití



Vyhotovte si nabídky se svými
nákupními cenami

   Vytvoření nabídky ve formátu PDF

   Stažení rozměrového výkresu ve  
 formátu PDF

   Seznam projektů umožňuje spolupráci 
 v rámci Vašeho podniku a se   
 společností NORD DRIVESYSTEMS

   Zadávejte objednávky přímo z panelu  
 nabídek – můžete použít i vlastní  
 objednávkový dokument

Sledujte stav svých objednávek

   Aktuální stav zakázky a dodávky každé 
 Vaší objednávky

   Stažení dokumentace ke konkrétní zakázce    
     jako jsou návody k instalaci, uživatelské
     příručky a schémata náhradních dílů

   Sledovací čísla objednávek s přímým odkazem 
 na webové stránky přepravce

Vygenerujte si svou specifickou dokumentaci
s referencí k Vašemu produktu

   Kompletní standardní dokumentace ve všech  
 dostupných jazycích v okamžitém přehledu

   Stažení dokumentace nebo převedení na odkaz

Snadné vytváření vlastních řešení pohonů

  Integrovaná logika produktů pomáhá zajistit, aby se zobrazily 
 pouze platné kombinace

  Konfigurace produktu podle čísla modelu nebo prostřednictvím   
 filtru pro vyhledávání dat o výkonu

  Texty a obrázky tipů vás provedou procesem konfigurace  

  Okamžitá viditelnost změny ceny 
 a čísla modelu 
 s každým kliknutím

myNORD.com
NORD DRIVESYSTEMS

Stahování souborů CAD přímo z 
konfiguračního rozhraní produktu

  3D náhled a 3D-modely 

  Rozměrové výkresy 

  Obrysové výkresy 


