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Parça numarasına ilişkin teknik veri sayfaları
Veri sayfaları artık bu belgede sunulmamaktadır. Fakat veri sayfaları, mevcut veri
dosyalarından "talep üzerine" ürüne ilişkin olarak üretilebilir. Veriler üç farklı yolla
çıkartılabilir:
Baskı
PDF dosyasından yaratma
MS EXCEL dosyasından yaratma

eCl@ss koduyla arama
Parça numarası veya ürün tanımı ile arama dışında eCl@ss numara kodunu
(versiyon 5.14) da araştırma argümanı olarak kullanabilirsiniz. Ara alanına
sözgelimi eCl@ss numarası olan “27272603”ü girdiğinizde
hazır tüm ürünler – bu durumda solenoid bağlantılar – hit listesinde listelenecektir.
Buna karşılık, her bir ürün için ilgili eCl@ss sınıflandırmasını ürün veri sayfası
başlığından
temsili geniş ölçüde eCl@ss ile uyumludur.

bulacaksınız. Teknik verilerin

Sözlükte arama
Sözlük üst gezinim çubuğundan
üzerine tıklayarak açılabilir.
Ürünler ürün adına göre alfabetik olarak listelenmiştir. Ürünün detaylı görüntüsünü
hemen açmak için istenen ürün üzerine mouse’unuzla tıklayın.

4

Teknik özelliklerine göre ürün seçme
Schmersal geniş yelpazede uygulama ve uygulama alanları için farklı ürün çeşitleri
sunmaktadır. Her bir ürün grubu için gereken teknik özellikleri basitçe tanımlayın.
Sistem sizin için uygun ürünü seçecektir.

Ürün çeşitlerini karşılaştırma
Ürün araştırma açık bir sonuçtan çok uzun bir hit-listesi mi çıkartıyor?
Endişelenmeyin! Schmersal’in online kataloğunda tüm hitler arasındaki farkları
bulmak için her bir veri sayfasını tek tek açmanıza gerek yoktur. Hızlı bir gözden
geçirme ve gezinme için sadece entegre karşılaştırma işlevini kullanın.
Tüm ürünleri

ile seçin veya istenen ürünlerin kutucuklarını işaretleyin ve

karşılaştırma tablosunu oluşturmak için

tıklayın.
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Farklı değerler içeren satır koyu renklidir.
Bilgisayarınıza MS Excel yüklenmiş ise,
tıklayarak karşılaştırma
tablosunu doğrudan MS Excel’e taşıyabilirsiniz. Formatlama, alan sınırlayıcılar ve
görseller bire bir kopyalanır.
Elbette

seçeneği yoluyla karşılaştırma tablosunu da yazdırabilir veya
ile PDF dosyası oluşturabilirsiniz.

Gerekirse
butonu yoluyla ürünün detaylı görüntüsüne (veri sayfası) göz
atabilirsiniz.

Burada, ürünle ilgili tüm önemli bilgileri örn. teknik veriler, belgeler (kullanım
kılavuzları ve montaj talimatları, uygunluk beyanları vs.) ve tüm sıradan 2D ve 3D
formatlarında boyutsal çizimleri bulabilirsiniz.
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Fiyat ve gönderim şartlarını sorma (alışveriş sepeti
fonksiyonu)
Detaylı görüntüde
yoluyla gösterilen ürünü alışveriş sepetine
koyabilirsiniz. Alışveriş sepetinin içeriği “Alışveriş Sepeti” sekmesinde listelenmiştir.
Bir araştırma yaptırmak isterseniz, istenen miktarları girin.

Araştırma yaptırabilmek için, sisteme giriş yapmış olmalısınız. Giriş yapmadıysanız,
linkini tıkladığınzda sistem bunu yapmanızı isteyecektir.
Kullanıcı olarak henüz kayıtlı değilseniz,
kaydolabilirsiniz.

linkiyle bunu yapabilir ve

Kullanıcı olarak giriş yapmak ve/veya kaydolmak
Araştırmanız üzerinde işlem yapmak (örn. talep oluşturmak) ve bunu size geri
yollamak için adres bilgilerinize ihtiyacımız vardır. Araştırmalar sorumlu ulusal ajansa
gönderilir, burada işlenir ve cevaplandırılır. Giriş yapabilir ve üst gezme çubuğunda
tıklayarak veya alışveriş sepeti yoluyla (giriş yapmış olduğunuzda) talebinizi
iletirken kaydolabilirsiniz.
Henüz kaydolmadıysanız
parola belirleyebilirsiniz.

linki ile adres verilerinize girebilir ve kişisel bir
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Bir sonraki sefer giriş yaptığınıza her zaman e-posta adresinizi ve kişisel parolanızı
girmelisiniz.
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Tarihçe fonksiyonu
Bu fonksiyon bir oturum sırasında açılmış olan ürün sayfalarında tekrar tekrar
dolaşabilmenizi sağlar. Tarihçe sekmesinde bakılan tüm sayfalar girilmiştir. İlgili
ürünün detaylı görüntüsüne hemen yönlendirilebilmek için yalnızca istediğiniz ürünü
tıklamanız yeterlidir.

