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Wilo lanceert nieuwe Wilo Online Catalogus

Westzaan. Wilo heeft wereldwijd de online productcatalogus geherlanceerd. De nieuwe Wilo Online Catalogus is uitgerust met tal van nieuwe functies om het u nog makkelijker te maken.
Gebruik de Wilo Online Catalogus op al uw apparaten
De Wilo Online Catalogus is een van de meest gebruikte hulpmiddelen vanaf onze website. Snel informatie vinden over productfamilies en producten was al lang mogelijk. Dit gebeurde altijd veel op computers. Het gebruik van mobiele apparaten neemt toe en steeds vaker wordt onderweg informatie gewonnen. De nieuwe Online Catalogus is vanaf nu ook eenvoudig te bedienen vanaf smartphones en tablets.
Vind eenvoudig Wilo productseries
De nieuwe Wilo Online Catalogus maakt het vinden van producten eenvoudig. Bij het openen van de online productcatalogus worden relevante seizoensproducten getoond. Daarnaast is via het zoekveld snel de juiste pompserie of pomp te selecteren. Al tijdens het typen worden suggesties gegeven. Zo hoeft de zoekopdracht niet afgemaakt te worden en scheelt het wachttijd.

Via de bovennavigatie maakt u snel een voorselectie van toepasbare pompen. Via de hoofdtoepassing wordt eenvoudig een subtoepassing gekozen en krijgt u een voorselectie van geschikte producten. Hierna kan via een filter op type, constructie/systeem en/of aandrijving/regeling de selectie specifieker gemaakt.

Op grotere beeldschermen is het vanaf elke pagina mogelijk snel te schakelen tussen productseries. Via de, opvallend oranje, "Quickfinder", met dezelfde bekende structuur als de bovennavigatie, zijn andere productseries snel gevonden.

Bij elke productserie is veel informatie te vinden. Gedetailleerde informatie over de geselecteerde productserie, verzamelgrafiek, downloads en productenlijst. Hier is uitgebreide informatie over de producten te vinden, het werkgebied, installatie- en bedieningsvoorschriften (handleiding), documentatie en de complete beschikbare productlijst van de betreffende serie. Dit is natuurlijk met uw persoonlijke gegevens te downloaden als PDF zodat dit met uw relaties gedeeld kan worden.
Selecteer de juiste pomp
Na de selectie van de productserie, is, eenvoudig, via de Productlijst de juiste pomp of -installatie te vinden. Via het filter kunnen diverse criteria geselecteerd worden zodat de productlijst beperkt wordt tot de producten die aan de ingestelde criteria voldoen. Zo is de juiste pomp snel gevonden.

Na de productselectie wordt specifieke informatie over het betreffende product getoond. Specificatiebladen, maten en maatschetsen, inbouwposities, karakteristieken, bestelinformatie en aanbestedingsteksten. Alle productinformatie is met uw persoonlijke gegevens eenvoudig te downloaden als PDF zodat dit gedeeld kan worden met relaties.
Aanpasbare instellingen
In de nieuwe productcatalogus van Wilo kan vooraf ingegeven worden op welke frequentie (50 Hz of 60 Hz) de producten gebruikt worden. Standaard staat deze in Nederland geselecteerd op 50 Hz, indien in de gewenste toepassing dit afwijkt kan dit aangepast worden, zodat u alleen de producten ziet die hiervoor geschikt zijn.

Vanwege regelgeving en specifieke klantwensen kan het assortiment in de diverse landen afwijken. Standaard staat land op Nederland, indien producten in een andere land dan Nederland aangeschaft worden is het verstandig dit vooraf te wijzigen, zo verschijnen alleen de producten die in het betreffende land verkocht worden, met de juiste artikelnummers.

Onafhankelijk van het ingestelde land kan, indien gewenst, ook de taal ingesteld worden.
Snelle links naar meer hulpmiddelen
Op de voorpagina van de Wilo Online Catalogus zijn links te vinden naar andere veelgebruikte hulpmiddelen. Speciale pagina's voor installateurs, voor adviseurs, online pompselectie (Wilo Select 4 online), smartphone app (Wilo-Assistent), Building Information Modelling (BIM), Energiebesparing (Energy Solutions), snel pompen uitwisselen (Uitwisseltabel) en snel het dichtsbijzijnde verkooppunt vinden (Onze verkooppunten). Zo zijn alle belangrijke links binnen handbereik.
Altijd actueel
Wilo heeft de nieuwe Wilo Online Catalogus direct gekoppeld aan diverse interne databases, daardoor wordt altijd de meest actuele informatie getoond en zijn nieuwe producten en productseries veel sneller te vinden.

Wilo blijft werken aan het verbeteren van de Wilo Online Catalogus, zodat productseries en producten nog sneller gevonden worden.
De Digitale Pionier van de sector
WILO SE is een van 's werelds toonaangevende fabrikanten van pompen en pompsystemen voor woningbouw, utiliteit, water management en industrie. Wilo ontwikkelt zich steeds meer van componentenfabrikant tot leverancier van systemen. Het doel van het bedrijf is als internationaal leider op het gebied van innovatie en technologie de norm te bepalen voor hightech in de pompensector. Met slimme oplossingen die mensen, producten en diensten verbinden, streeft Wilo ernaar om in 2020 de digitale pionier van de sector te zijn. Het bedrijf dankt zijn succes aan de circa 7.400 medewerkers in meer dan 60 dochterondernemingen overal ter wereld.

Meer informatie:
Wilo Nederland B.V., Rak 18, 1551 NA, Westzaan, NL
Tel: +31 88 - 9456 000, Fax: +31 88 – 9456 199
E-Mail: info@wilo.nl, Internet: www.wilo.nl

WILO SE, Nortkirchenstraße 100, 44263, Dortmund, DE
Tel.: +49 231 - 41020, Fax: +49 231 – 4102 7575 
E-Mail: wilo@wilo.com, Internet: www.wilo.de
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