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Vysoce přesné nařezané části jsou u ﬁrmy Angst + Pﬁster samozřejmou službou. Nyní mohou zákazníci
také nepřetržitě snadno a jednoduše vypočítat a objednat na milimetr přesné nařezané části plastu
APSOparts® v on-line obchodě ﬁrmy Angst + Pﬁster. Moderní řezací konﬁgurátor je výhodný v tom, že
vždy sleduje výhodnost pro zákazníka a je absolutní novinkou v oblasti technického obchodování: zjednodušuje proces objednávání, vždy poskytuje plnou transparentnost nákladů a vyplatí se v konečném
součtu značnou úsporou času a peněz.

Jako přední dodavatel pro plastové
technologie, ﬁrma Angst + Pﬁster Skupina pokrývá svým sortimentem, mimo
jiných věcí, rozsáhlou paletu termoplastů. Někteří dobře známí členové této
rodiny tvarovatelných materiálů jako
PA, PP, PET, PEEK, nebo POM jsou jako
polotovary k dispozici v různých formátech. Jedna služba servisního centra
ﬁrmy Angst + Pﬁster je zvláště dobře
hodnocena zákazníky:řezací servis
plastové předměty nařeže přímo na odpovídající velikost. Desky, kulaté tyče,
trubky a proﬁly mohou být okamžitě
použity bez dalšího zpracování. Dříve
se tyto důležité přípravné práce objednávaly zpravidla telefonicky nebo písemně, nyní má zákazník k dispozici
nově v online obchodě Angst + Pﬁster
integrovanou volbu řezacího konﬁgurátoru APSO® pro termodesky.

Obrázek 1

Obrázek 2

Přehledný pohled na celé desky

Náklady plně pod kontrolou

Outlet-Shop ﬁrmy Angst + Pﬁster

Vstupní maska je intuitivní a snadno
pochopitelná, sama vysvětluje zadávání údajů a zadání zakázky je dokončeno během několika kroků. Nejprve zákazník vybere požadovaný výrobek,
jako například POM desku v tloušťce
10 mm. Všechny vlastnosti jako je barva, teplota použití nebo zamýšlené použití, jsou zobrazeny jako seznamy, kupující doplní pouze požadovaný počet.
Na základě čisté ceny za jednotku je
stanovena celková cena – po kliknutí
na ikonu kalkulačky se zobrazí detailní
ceny. Následovně mohou být výrobky
uloženy do osobního nákupního košíku
(ikona nákupního košíku).

S řezacím konﬁgurátorem dostává
zákazník v mnoha ohledech užitečný
nástroj. Vytváří transparentnost, zjednodušení objednávání a umožňuje
velmi ﬂexibilní přístup: 7 dní v týdnu,
po celý den, je mu konﬁgurátor k dispozici! Samozřejmě, možnost objednávky po telefonu přetrvává.

Objevte nejnovější přírůstek do našich
prodejních kanálů! Nový outlet-shop
ﬁrmy Angst + Pﬁster nabízí vybraný seznam standardních položek z produktů
ﬁrmy Angst + Pﬁster za senzačně výhodné ceny! Plastové polotovary, ozubené
řemeny, O-kroužky, těsnění a mnohem
více!

Symbol pily
U téměř všech termoplastů se objevuje
vedle ikony nákupního košíku a kalkulačky nyní třetí symbol: pila (obrázek 1).
Ta symbolizuje volbu řezání APSOparts®,
kterou může každý klient po přihlášení
využít. Kliknutím se otevře plocha se
třemi vyplňovacími políčky: délka a
šířka zařezané části bude stanovena
přesně až na jedno desetinné místo, a
to v souladu s příslušnou minimální a
maximální velikostí (obrázek 2). Po
doplnění počtu jednotek stačí kliknutí na
tlačítko „Vypočítej“ a během několika
sekund je zobrazena celková čistá
cena.

Řešení přívětivé k zákazníkům
Objem objednávaného zboží je zobrazen co nejvíce transparentně. Zákazník
bude informován při výpočtu o slevě na
další úrovni. Tak je umožněno, změnou
objednaného množství, optimalizovat
objednávku – výsledkem jsou časové a
ﬁnanční úspory. Konec konců, konﬁgurátor APSOparts® významně přispívá k
trvalému úsilí společnosti Angst + Pﬁster,
vždy najít nové způsoby, jak hledat
pro zákazníka přívětivé řešení a především: najít!

Podívejte se prostě na náš outlet-shop
a proﬁtujte z jedinečných cen bez jakékoliv nutnosti následných objednávek:
www.angst-pﬁster-outlet.ch.

Máte dotazy?
Kontaktujte nás na
e-mail: support@apsoparts.com

APSOparts® je členem
skupiny Angst + Pﬁster.
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