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De nieuwe online selectiesoftware van Wilo maakt het selecteren van pompen sneller en eenvoudiger. Pompselectie was nog niet eerder zo eenvoudig!
Online pompselectie snel en eenvoudig

Westzaan. De beproefde selectiesoftware is compleet vernieuwd. De vierde generatie van Wilo-Select is nu als online versie beschikbaar.
 
Veel verbeteringen
Deze tool biedt zeker voor adviseurs veel verbeteringen. Er zijn nieuwe flexibele functies toegevoegd die het dimensioneren en vergelijken makkelijker maken. Doordat u uw projecten kan opslaan in de online applicatie heeft u altijd te meest actuele gegevens bij de hand.

Eenvoudig, snel en veilig
Nog niet eerder was uw advieswerk zo eenvoudig, snel en veilig. Met de nieuwe "Wilo-Select 4 Online" maakt u in slechts vier stappen een pompselectie of een analyse van de levenscycluskosten. Nieuwe productvergelijkingen leveren de basis voor een goed technisch advies naar de klant en kunnen tijdens de gesprekken bijdragen aan het beslissingsproces.

Meer dan alleen pompselectie
Een andere nieuwe functie is ook de veilige selectie van toebehoren voor watervoorzienings- en vuil- en afvalwaterinstallaties via een intuïtief bedienbare interface. Zo worden aanbestedingen en offertes nog sneller gemaakt. Het programma heeft meer exportfuncties gekregen en de mogelijkheid om offertes en aanbestedingsteksten direct per e-mail te verzenden. Dit garandeert een efficiënte communicatie en bespaart u veel tijd.

Alle voordelen op een rij
De online applicatie voor de selectie van pompen biedt vele voordelen:
	Comfortabel en eenvoudig te bedienen

Veilige productconfiguratie met hydraulische berekeningen
Vergelijking van terugverdientijd, operationele en levenscycluskosten in één oogopslag
Optimale ondersteuning voor advies of klantondersteuning

Start vandaag nog
Start vandaag nog met het gebruik van "Wilo-Select 4 Online". U kunt de online software eenvoudig testen als gast. Bent u overtuigd, maak dan een eigen account aan en sla uw projecten veilig op in uw eigen beschermde omgeving. Zo hebt u altijd de meest actuele informatie paraat.

Wilo-Select 4 online, de pompenadviseur! 

Over Wilo
WILO SE is een toonaangevende fabrikant van pompen en pompinstallaties voor de gebouwentechniek, water management en industrie. Het concern, waarvan de omzet afgelopen jaar meer dan 1,2 miljard euro bedroeg, heeft zijn visie sterk naar de toekomst gericht en is intensief betrokken bij innovatief onderzoek en ontwikkeling. Vanuit het hoofdkantoor in Dortmund, Duitsland transformeert Wilo zich van componentenleverancier naar systeemleverancier. De naam Wilo wordt wereldwijd gezien als synoniem voor hightech in pompindustrie. Achter het bedrijf staan wereldwijd meer dan 7.500 medewerkers in meer dan 60 dochterondernemingen. De Nederlandse vestiging van Wilo is gehuisvest in Westzaan.

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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