Nu online: de contoursnij-conﬁgurator
voor kunststofplaten van APSOparts®
Sascha Müller, Operating Manager, APSOparts®

Het exact op maat snĳden van platen is bĳ Angst + Pﬁster een vanzelfsprekende service. Nu kunnen
klanten op de millimeter nauwkeurig op maat gesneden kunststofplaten ook bĳ APSOparts®, de OnlineShop van Angst + Pﬁster, 24 uur per dag eenvoudig en gemakkelĳk berekenen en bestellen. De nieuwe
contoursnĳ-conﬁgurator is gericht op klantenvoordeel en is een baanbrekende innovatie in de technische
handel: hĳ vereenvoudigt de bestelprocedure, biedt steeds volledige kostentransparantie en levert per
saldo rendement dankzĳ een aanzienlĳke besparing van tĳd en kosten.

Als toonaangevende leverancierpartner
van kunststoffen biedt de Angst + Pﬁster
Groep met haar assortiment onder andere het gehele palet van thermoplasten. Enkele bekende leden van de familie van vervormbare grondstoffen zoals
PA, PP, PET, PEEK of POM zĳn als halffabricaten in verschillende vaste formaten of afmetingen verkrĳgbaar. Daarbĳ
stellen klanten van het Angst + Pﬁster
Service Centre één van de geboden
diensten bĳzonder op prĳs: dankzĳ de
service van het op maat snĳden ontvangt u desgewenst uw kunststofelementen meteen in de juiste maat. Platen, rondstaven, buizen of proﬁelen
kunnen hierdoor direct en zonder bĳkomende bewerking worden gebruikt.
Terwĳl tot dusver de opdracht voor
deze waardevolle voorbewerking normaalgesproken telefonisch of schriftelĳk
geplaatst moest worden, staat nu de
klant met de contoursnĳ-conﬁgurator
van APSOparts® een nieuwe, vast in
de Angst + Pfister Online-Shop geïntegreerde optie voor thermoplastplaten
ter beschikking.

Afbeelding 1

Overzichtelĳke lay-out voor hele platen
Het invoerscherm is intuïtief en eenvoudig te begrĳpen met als gevolg dat een
order met slechts enkele stappen al snel
is geplaatst. Allereerst kiest de klant
het gewenste product, bĳvoorbeeld een
bepaalde POM-plaat met een dikte
van 10 mm. Alle kenmerken zoals kleur,
inzettemperatuur of gebruiksdoeleinde
zĳn als korte beschrĳving in een lĳst
opgenomen; de klant voert naast het
artikelnummer slechts nog het benodigde aantal in. Op basis van de nettoprĳs per eenheid wordt het totaalbedrag berekend – met een klik op het
zakrekenmachinesymbool kan men de
schaalprĳzen gedetailleerd opvragen.
Daarna kunnen de artikelen in de persoonlĳke winkelwagen (winkelwagensymbool) geplaatst worden.
Blikvanger zaag
Bĳ bĳna alle thermoplasten verschĳnt
naast de symbolen voor de winkelwagen en de zakrekenmachine nu een
derde symbool: de zaag (afbeelding 1).
Deze symboliseert de optie van het
op maat snĳden van APSOparts® waar
iedere klant na het inloggen desgewenst gebruik van kan maken. Door
het klikken op deze optie wordt een
scherm met drie invoervelden geopend:
de klant kan de lengte en breedte van
de op maat te snĳden platen op één
decimaal nauwkeurig speciﬁceren
waarbĳ men binnen het bereik van de
betreffende minimale en maximale
maat moet blĳven (afbeelding 2). Dan

Afbeelding 2

moet men nog het aantal stuks invullen
en de button “bereken” aanklikken –
en in een mum van tĳd wordt de totale
nettoprĳs getoond.
Optimale grip op de kosten
De contoursnĳ-conﬁgurator is in vele
opzichten een nuttig hulpmiddel voor
de klant. Hĳ zorgt voor transparantie,
vereenvoudigt de bestelprocedure en
maakt een bĳzonder ﬂexibele werkwĳze mogelĳk: de klant heeft 7 dagen per
week en 24 uur per dag de contoursnĳconﬁgurator tot zĳn beschikking! Vanzelfsprekend bestaat ook nog steeds de
mogelĳkheid om telefonisch persoonlĳk
een order te plaatsen.

De Outlet-Shop van Angst + Pﬁster
Ontdek nu de allernieuwste uitbreiding
van onze verkoopkanalen! De nieuwe
Angst + Pﬁster Outlet-Shop biedt u een
selectie van standaardartikelen uit het
Angst + Pﬁster assortiment tegen zeer
scherpe prĳzen! Kunststofhalffabricaten, tandriemen, O-ringen, oliekeerringen en nog vele andere producten!
Kom eens langs bĳ onze Outlet-Shop
en proﬁteer van de unieke, lage prĳzen
(wĳ geven echter geen prĳsgarantie
voor vervolgopdrachten):
www.angst-pﬁster-outlet.ch.

Klantvriendelĳke oplossing
Het bestelvolume is zo transparant en
helder weergegeven als het maar kan.
De klant wordt tĳdens de berekening
attent gemaakt op de eerstvolgende
kortingstrede. Op deze manier kan
door een aanpassing van de bestelhoeveelheid te allen tĳde de order geoptimaliseerd worden – met als gevolg een
besparing van tĳd en geld. Al met al
levert de APSOparts® contoursnĳ-conﬁgurator een aanzienlĳke bĳdrage tot
het continue streven van Angst + Pﬁster
om naar steeds nieuwe klantvriendelĳke oplossingen te zoeken en vooral:
deze ook te vinden!
Heeft u vragen?
Neem contact met ons op per
e-mail: support@apsoparts.com

APSOparts® is een lid van
de Angst + Pﬁster Groep.
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