
myNORD
Portal do cliente online

A nossa gama abrangente de recursos ajuda os nossos clientes a 
maximizar a sua eficiência e produtividade. Selecionar e configurar 
seleções personalizadas de produtos através de uma interface fácil      
de usar. Preparar cotações, desenhos e fazer encomendas a partir       
de uma única plataforma!

Seleção e configuração    
do produto
Configuração de produto e CAD
Pesquisa de produtos para 
motorredutores

Assistência Online
Centro de documentos
Parceiro de serviço
Ordem de serviço
Serviço técnico

myNORD

Quer seja engenheiro, comprador, vendedor, ou represen-
tante de serviço ao cliente, myNORD tem ferramentas para 
o ajudar a racionalizar o seu trabalho diário.
   Configuração fácil e intuitiva dos acionamentos

   Todos os produtos padrão com modelos 3D, folhas de dados 
 e desenhos de contorno

   Emissão imediata de ofertas

   Fácil acesso à documentação do pedido  

Processo de pedido
    Cotações
    Rastreamento de pedidos
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Produtos          myNORD        Tools

Registre-se agora, para poder usar completamente as
vantagens do portal myNORD.
     As suas vantagens após liberação do seu registro:

4   Configuração de produtos e geração de documentação

4   Trabalhar facilmente em configurações e cotações

4   Acompanhamento rápido do status dos seus pedidos

4   Contratação de serviços online 

4   Encomendar produtos e receber desenhos e fohlas 
     de dados técnicos a partir de uma única plataforma
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Apoio rápido 
no seu 
trabalho diário
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Baixar arquivo de CAD diretamente da 
interface de configuração do produto 

  Pré-visualização 3D e modelos 3D 

  Folhas de dados 

  Desenhos de contorno 

Crie cotações com o seu preços 
de compra
   Acessar a cotação como arquivo PDF

   Baixar a folha de dados como arquivo PDF

   A lista de cotações permite a 
 interação entre a sua empresa e a
 NORD DRIVESYSTEMS

   Faça encomendas diretamente a partir 
 do seu painel de controle de cotações – 
 pode até utilizar o seu próprio documento
 de encomenda 

Acompanhe o status dos seus pedidos   
  Status atual das ordens e entregas de cada 

 um dos seus pedidos

   Download de documentação específica da 
 encomenda tais como instruções de instalação,   
 manuais e catálogo de peças sobressalentes 

   Número de rastreamento de pedidos com link 
 direto para site das operadoras

Acesse a documentação do produto
específica do seu pedido
   Resumo de toda a documentação padrão 

 em todos os idiomas disponíveis

   Baixar a documentação ou transmitir 
 como link

Criar facilmente soluções em accionamento personalizadas
  A lógica integrada do produto ajuda a garantir que só é válida    

  as combinações existentes no configurador  

  Configurar o produto por número de modelo ou através 
 de filtro de pesquisa de dados

  Textos e imagens de dicas ajudam no processo 
 de configuração

  Visibilidade instantânea do preço e alterações 
 do número do modelo 
    com cada clique

myNORD.com
NORD DRIVESYSTEMS


