
myNORD
Online Portal dla Klientów

Nasza szeroka gama intuicyjnych narzędzi pomaga naszym klientom 
zmaksymalizować ich efektywność i produktywność. Wybierz i 
skonfiguruj niestandardowe konfiguracje produktów za pomocą 
łatwego w użyciu interfejsu. Pobieraj oferty cenowe i rysunki oraz 
składaj zamówienia z jednej platformy!

Wybór i konfiguracja 
produktu
Konfigurator produktów i CAD
Wyszukiwanie produktów dla
motoreduktorów

Serwis online
Centrum dokumentacji
Partnerzy serwisowi
Zlecenia serwisowe
Usługi techniczne

myNORD

Niezależnie od tego, czy jesteś inżynierem, kupcem, 
sprzedawcą, czy przedstawicielem działu obsługi klienta, 
myNORD posiada narzędzia, które pomogą Ci usprawnić 
codzienną pracę.
   Łatwa, intuicyjna konfiguracja napędów

   Wszystkie standardowe produkty z modelami 3D,
 rysunkami wymiarowymi i schematycznymi

   Natychmiastowe sporządzanie ofert

   Łatwe wywoływanie dokumentacji zamówienia 

Proces zamawiania
    Projekty
    Śledzenie zamówień
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Produkty          myNORD        Tools

Zarejestruj się, aby w pełni wykorzystać zalety portalu myNORD. 
     Korzyści po rejestracji:

4   Konfiguracja produktu z cenami zakupu

4   Komfortowa współpraca z kolegami w projektach

4   Szybkie śledzenie stanu zamówienia

4   Zlecenia serwisowe online 

4   Zamawianie produktów oraz otrzymywanie rysunków 
      i arkuszy danych z jednej platformy
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Warunki korzystania



Wywoływanie dokumentacji produktu
dotyczącej zamówienia
   Przegląd całej standardowej dokumentacji 

 we wszystkich dostępnych językach

   Pobieranie dokumentacji lub przesłanie 
 jako link

Łatwe tworzenie niestandardowych rozwiązań napędów

  Zintegrowana logika produktu pomaga zapewnić, że wyświetlane   
 są tylko prawidłowe kombinacje

  Skonfiguruj produkt według numeru modelu lub     
 poprzez filtr wyszukiwania danych dotyczących wydajności

  Teksty wskazówek i obrazy prowadzą użytkownika przez 
 proces konfiguracji

  Natychmiastowa widoczność ceny i zmiany 
 numerów modeli z 
 każdym kliknięciem

myNORD.com
NORD DRIVESYSTEMS

Pobieranie plików CAD bezpośrednio    
z interfejsu konfiguracji produktu

  Podgląd 3D i modele 3D 

  Rysunki wymiarowe 

  Rysunki schematyczne 

Tworzenie ofert z cenami zakupu
   Wywoływanie oferty jako pliku PDF

   Pobieranie specyfikacji jako pliku PDF

   Lista projektów umożliwia współpracę  
 w ramach przedsiębiorstwa i z firmą
 NORD DRIVESYSTEMS

   Składaj zamówienia bezpośrednio z  
 pulpitu nawigacyjnego – możesz nawet  
 użyć własnego dokumentu zamówienia

Śledzenie stanu zamówień
   Aktualny stan zamówienia i stan dostawy 

 każdego zamówienia

   Pobieranie dokumentacji specyficznej dla danego   
 zlecenia takiej jak instrukcje instalacji i użytkowania   
 oraz schematy części zamiennych 

   Numery śledzenia zamówienia z bezpośrednim   
 linkiem na stronę internetową spedytora 


