Ablak- és ajtó technológia

Roto Con Orders
Az online vasalat konfigurátor
ablak gyártók és vasalat kereskedők részére

Roto Con Orders
Csak négy lépés és kész az alkatrész lista

Roto Con Orders a tökéletes megoldás az ablakgyártóknak és a
vasalatkereskedőknek. Ezzel az online vasalat konfigurátorral hihetetlenül egyszerűen és rendkívül rövid
idő alatt lehet egyedi alkatrész ös�szeállításokat létrehozni legyen szó
bármilyen hagyományos ablakformáról és nyitási módról. Csak pár
egér kattintás valamint néhány
számadat beírása és már kész is a
technikai illusztrációkkal ellátott ablak típus szerinti cikk lista, amely
egyszerűen módosítható és személyre szabható, ha szükséges. A
kész kigyűjtések különböző formá-
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tumban történő exportálására is van
lehetőség, amely megkönnyíti egyedi ajánlatok és rendelések készítését.
Idő takarékos vasalat konfiguráció,
menedzsment és rendelés
– ez a Roto Con Orders.

A vasalat konfiguráció még
sosem volt ilyen könnyű
Az intuitív menű felépítésnek köszönhetően csak pár lépés a megfelelő vasalat lista létrehozása:

1 Az ablaktípus kiválasztása

3 Az ablakméretek megadása

2 A vasalatösszeállítás minta
kiválasztása

4 Az egyéni igények és a részletek
megadása

1. Az ablaktípus kiválasztása
2. A vasalatösszeállítás minta
kiválasztása
3. Az ablakméretek megadása
4. Az egyéni igények és a részletek
megadása
Végeredmény: részletes adatlap,
technikai illusztrációval és a teljes
alkatrész listával, szerkeszthető
cikkszámokkal, leírásokkal, a
cikkekre lebontott valamint a teljes
árral.

Végerdmény: a kész alkatrész lista

Számos hasznos funkció
egyszerűsíti a felhasználást
Hozzon létre ajánlatokat és megrendeléseket a Roto Con Orders segítségével. Exportálja az alkatrészlistákat vagy importáljon saját adatokat,
hogy személyre tudja szabni az
ajánlatot.
Roto Con Orders lehetővé teszi a
folyamatok egyszerűsítését és
gyorsítását.
Számos hasznos funkció áll a
rendelkezésére:
 Cég adatok és logo elhelyezése a
fejlécen
 Vevő specifikus projektek létrehozása

E
 gyéni vasalatösszeállítás minták
létrehozása
R
 abatt rendszer integrálása
T
 örzscikk kezelés
Azonnal használható web-alapú
megoldás
A Roto Con Orders egy web-alapú
szolgáltatás amelyhez bárhol és
bármikor hozzáférhet, csak egy
internet elérhetőséggel valamint
böngészővel rendelkező számítógép szükséges. Az online vasalat
konfigurátorral történő munkához

csak egy regisztrációra van szüksége a „Gyártó és kereskedő portálra”
a www.roto.hu oldalon.
Ezután be jelentkezhet a személyes
hozzáférési adataival és azonnal készíthet alkatrész listákat, ajánlatokat
vagy hozhat létre projekteket
– valamint használhatja a Roto Con
Orders minden előnyét megkötések
nélkül.

Regisztráljon
most –
használja ki az
előnyeit azonnal!
www.roto.hu
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