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Technische gegevensfiches bij het productnummer
De gegevensfiches worden niet langer als document aangeboden, maar kunnen nu
“op verzoek” met betrekking tot het product aan de hand van de huidige
gegevensbestanden gegenereerd worden. De gegevens kunnen op drie
verschillende manieren uitgevoerd worden:
Afdrukken
Een PDF bestand genereren
Een MS EXCEL bestand genereren

Zoeken op eCl@ss code
Naast het productnummer of de productbeschrijving kunt u ook de numerieke
eCl@ss code (versie 5.14) als zoekcriterium gebruiken. Als u het eCl@ss nummer,
bv. “27272603” in het zoekveld
invoert, worden alle
beschikbare producten – in dit geval veiligheidsvergrendelingen – in de trefferlijst
getoond.
Omgekeerd wordt de bijbehorende eCl@ss classificatie van ieder product in de titel
van het gegevensblad van het product
vermeld. De technische gegevens worden zo veel mogelijk eCl@ss conform
weergegeven.

Zoeken in het glossarium
U kunt het glossarium openen door in de bovenste navigatiebalk op
te
klikken.
De producten worden alfabetisch gerangschikt per productnaam weergegeven. Klik
met de muis op het gewenste product om onmiddellijk naar het detailaanzicht van dat
product te gaan.
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Productselectie via technische eigenschappen
Schmersal biedt diverse productvarianten aan voor de meest uiteenlopende
toepassingen en toepassingsgebieden. Definieer de vereiste technische specificaties
voor iedere productgroep en het systeem kiest het geschikte product voor u.

Productvarianten vergelijken
Uw zoekopdracht levert geen eenduidig resultaat, maar eerder een lange trefferlijst
op? Geen nood! In de online catalogus van Schmersal hoeft u niet alle
gegevensbladen een voor een te openen om de verschillen tussen de diverse treffers
uit te pluizen. Met de geïntegreerde vergelijkingsfunctie kunt u snel een overzicht
genereren en soepel tussen de diverse producten navigeren.
Selecteer alle producten met
aan en klik op

of kruis het keuzevakje van de gewenste producten
om de vergelijkende tabel te creëren.
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De regels die verschillende waarden bevatten, zijn vetgedrukt.
Als u MS Excel op uw PC geïnstalleerd heeft, kunt u met
vergelijkende tabel rechtstreeks naar MS Excel exporteren. Opmaak,
veldscheidingstekens en afbeeldingen worden 1 op 1 overgenomen.
U kunt natuurlijk ook de vergelijkende tabel afdrukken via de optie
een PDF bestand genereren.
met

de

of

Desgewenst kunt u het detailaanzicht (gegevensblad) van het product openen via de
knop.

Hier vindt u alle belangrijke informatie met betrekking tot het product, zoals
technische gegevens, documenten (gebruiksaanwijzingen en montage-instructies,
conformiteitsverklaringen enz.) alsook de maattekening in alle gebruikelijke 2D en 3D
formaten.

6

Prijzen en levertermijnen aanvragen (functie
“winkelmandje”)
In het detailaanzicht kunt u het getoonde product via
in het winkelmandje leggen. De inhoud van het winkelmandje wordt op het tabblad
“Winkelmandje” getoond. Als u een aanvraag wilt indienen, moet u de benodigde
hoeveelheden opgeven.

Om de aanvraag te kunnen versturen moet u in het systeem ingelogd zijn. Als u niet
ingelogd bent, vraagt het systeem u in te loggen zodra u op de link
klikt.

Als u nog niet geregistreerd bent als gebruiker, kunt u zich via de link
aanmelden en vervolgens inloggen.

Inloggen als gebruiker en/of registreren
Wij hebben uw adresgegevens nodig om uw aanvraag te verwerken (bijv. een offerte
op te stellen) en terug te sturen. De aanvragen worden naar het verantwoordelijke
nationale filiaal gestuurd, waar zij verwerkt en beantwoord worden. U kunt inloggen
en u registreren via
in de navigatiebalk bovenaan of via het winkelmandje
(als u niet ingelogd bent) bij het versturen van uw aanvraag.
Als u nog niet geregistreerd bent, kunt u via de link
invoeren en een persoonlijk paswoord definiëren.

uw adresgegevens
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De volgende keer dat u inlogt, moet u altijd uw e-mailadres en uw persoonlijk
paswoord invoeren.
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Functie “Historiek”
Deze functie laat een herhaalde navigatie toe naar de productpagina’s die u tijdens
een vorige sessie geopend heeft. Het tabblad Historiek bevat een lijst van alle
geraadpleegde producten. Klik op het gewenste product om onmiddellijk het
detailaanzicht van het product in kwestie te openen.

