Uus Boschi partnerportaal

Kõik, mida vajate, leiate siit ühes vaates
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Toote registreerimine
Mugav link äsja paigaldatud toodete hõlpsaks
registreerimiseks. Siit leiate ka ülevaate kõigist teie
registreeritud toodetest koos kõigi olulisemate
andmetega. Saate need andmed hõlpsasti
eksportida ka Exceli faili.
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Boschi partnerportaal on ainus platvorm, kuhu on koondatud kõik
digiteenused. Kõik rakendused on ühendatud ühekordse sisselogimisega
ning sujuv disain tagab kõrgel tasemel kasutajasõbralikkuse ja kaubamärgi
tuvastatavuse. Klientide andmebaas on ühine kõigile täielikult integreeritud
teenustele. Portaal on tööriist, mis toob paigaldaja digimaailma!
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Kampaaniad

Tööriistad

Muutuv ülevaade viimastest uudistest ja
kampaaniatest kombineerituna partneripoe
eripakkumiste ja muude huvitavate faktidega.

Partnerina toetab Bosch teid arvukate kasulike
digivahenditega, mis võimaldavad teil kiiresti hankida
teavet või kliente asjatundlikult nõustada. Nupu abil
saate igal ajal klõpsuga valida tööriistu, nt ErP
tööriista või Soojuspumba nõustaja.
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Punktide saldo
Ülevaade teie partnerprogrammis teenitud
punktidest. Lisaks hetkesaldole leiate sealt ka oma
punktide ajaloo ja ülevaate aasta lõpus aeguda
võivatest punktidest.

Sellel lingil klõpsates pääsete
oma ettevõtte profiili ja isikliku
profiili üksikasjade juurde.
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Paljusid siin sisalduvaid
andmeid ja seadistusi saate
värskendada või kohandada. See
kehtib nt õiguste kohta, mille
olete partnerportaalis oma
töötajatele andnud.
Pange tähele, et teie töötajad
näevad vähem vaateid ja neil
puudub juurdepääs
punktiseisule ja partnerpoele.
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ErP tööriist

Soojuspumba
nõustaja

H

G

D

MÄRKUS!

https://bosch-ee-home.thernovo.com/home

Te ei ole veel Boschi partner?
Siis peaksite selleks kiiresti saama ja registreeruma, et ka teie saaksite automaatselt väärtuspunkte koguda ja kasutada kõiki muid eeliseid. Lisateabe saamiseks külastage aadressi
https://bosch-ee-home.thernovo.com/home või küsige oma kliendihaldurilt.
Partnershop
Lai valik mitmesuguseid tooteid ja teenuseid, mille
soetamiseks saate partnerina kasutada kogutud punkte.
Lihtsalt tulge ja heitke aeg-ajalt pilk peale!
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Tehniline dokumentatsioon
Vaid ühe klõpsuga jõuate meie veebisaidile, kust
leiate lisaks reklaambrošüüridele ka paigaldus- ja
kasutusjuhendid ning muu tehnilise
dokumentatsiooni. Otsingufunktsioon ja
allalaadimisvõimalus muudavad selle kasutamise
eriti lihtsaks.

bosch.ee

F

G

Hüdraulika andmebaas

Dokumendid ja allalaadimised

Saage hüdraulika andmebaasist teavet hüdraulika
numbri, pealkirja ja süsteemide järgi.

See leht annab Teile lihtsa juurdepääsu
enimkasutatud logodele, tootefotodele ja
reklaammaterjalidele.

bosch.ee

