Bezpośredni dostęp do 25.000 artykułów – nowe funkcje
zwiększają komfort aplikacji mobilnej „Części zamienne”

Aplikacja mobilna „Części zamienne“ od
chwili jej wprowadzenia na ISH 2011 stała się
nieodzownym narzędziem naszych Firm Partnerskich.

Aplikacja „Części zamienne“ jest bezpłatna
i można ją ściągnąć ze sklepów aplikacji App
Store i Android Market pod „Viessmann ErsatzteilApp”.

W wyniku stałego rozwoju tej aplikacji dostępne są teraz nowe funkcje:

Po załączeniu aplikacji wyświetlane jest menu
startowe w języku niemieckim. Można w nim,
podczas uruchamiania programu wybrać polską
wersję językową .

 Skaner kodów kreskowych
 Instrukcje serwisowe i instrukcje obsługi
w formacie PDF
 Wyszukiwanie pełnotekstowe
 Możliwość klasyfikacji wyników wyszukiwań

Możliwy jest oczywiście także dostęp
z każdego innego urządzenie peryferyjnego
z dostępem do Internetu pod adresem:
www.viessmann.de/et-app.

Funkcja skanowania grup
funkcyjnych

Wyświetlenie części zamien
nej z jej ceną katalogową

Nowość – skanowanie kodów kreskowych
i wyświetlanie dokumentów PDF
Rozszerzone funkcje ułatwiają rozpoznawanie
i zamawianie części zamiennych i zespołów
funkcjonalnych: skaner kodów kreskowych pozwala identyfikować na miejscu części zamienne do urządzeń firmy Viessmann, gdyż wszystkie ważniejsze grupy funkcjonalne oznaczone
są etykietami z kodem kreskowym.

Zintegrowana funkcja poczty elektronicznej
Informacje o częściach zamiennych można
wygodnie przesłać pocztą elektroniczną, do ich
późniejszej obróbki. Możliwe jest przy tym dodanie własnych tekstów, np. numeru zlecenia.

Funkcja skanera umożliwia także instalatorowi
sprawdzenie posiadanych zapasów magazynowych części zamiennych pod względem ich
przydatności.

Bezpłatnie na smartfony i PC
Aplikację mobilną „Części zamienne” można
pobrać bezpłatnie ze strony internetowej:
www.viessmann.de/et-app.

Można także pobierać i wyświetlać instrukcje
serwisowe i instrukcje obsługi w formacie PDF.

Nie dysponując smartfonem lub tabletem,
można aplikację tę zainstalować także na każdym komputerze PC z dostępem do Internetu.

Bezpośredni dostęp do 25 000 artykułów
Aplikacja otwiera dostęp z każdego miejsca na
świecie do informacji o ponad 25 000 artykułów, dotyczących:





Aplikacja sprawdza, czy

Przesłane do biura e-maile można następnie
wykorzystać do zamawiania części w systemie
online (OBS).

ich przeznaczenia
ich poprzedników lub następców
ich cen katalogowych
specyfikacji części urządzenia głównego

Wszystkie dane podlegają regularnej aktualizacji i są zawsze na bieżąco. Dostęp do informacji
możliwy jest przez wyszukiwanie pełnotekstowe lub podanie numeru materiału.

jest to odpowiednia część
zamienna
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