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Jaunais Bosch partneru portāls

Viss jums nepieciešamais ir pieejams šajā pārskatā
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HB A Bosch partneru portāls ir vienīgā platforma, kas apvieno visus digitālos 
pakalpojumus. Visas lietojumprogrammas ir savienotas, izmantojot vienotu 
pieteikšanās sistēmu, un viengabalains dizains nodrošina vienkāršu un ērtu 
lietošanu, kā arī zīmola identifikāciju. Pilnībā integrētie pakalpojumi koplieto 
klientu datubāzi. Portāls ir rīks, lai apkures speciālistu ievestu digitālajā 
pasaulē!

Preces reģistrācija
Praktiska saite, lai ērti reģistrētu tikko instalētos 
produktus. Šeit ir pieejams arī visu jūsu reģistrēto 
produktu pārskats ar svarīgāko informāciju. Šos 
datus varat arī vienkārši eksportēt uz Excel.

Kampaņas
Mainīgs pārskats par jaunākajām ziņām un 
kampaņām apvienojumā ar īpašajiem piedāvājumiem 
partneru veikalā un citiem interesantiem faktiem.

Partneru veikals
Plašs dažādu produktu sortiments, par kuriem kā 
partneris varat izmantot savus uzkrātos punktus. 
Programma tiek nepārtraukti paplašināta. Tikai biežāk 
ieskatieties!

Rīki
Bosch kā partneris atbalsta jūs ar daudziem 
noderīgiem digitālajiem rīkiem, kas ļauj ātri iegūt 
informāciju vai kompetenti konsultēt savus klientus. 
Uzklikšķinot uz attiecīgā lauciņa, ikreiz varat izvēlēties 
rīkus, piemēram, ErP vai Siltumsūkņu aprēķina 
programma. 

Punktu bilance
Pārskats par partneru programmā nopelnītajiem 
punktiem. Papildu pašreizējam atlikumam šeit ir 
pieejama arī jūsu punktu vēsture un pārskats par 
punktiem, kuru derīguma termiņš, iespējams, ir līdz 
gada beigām.

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

Vai vēl neesat Bosch partneris?
Tad jums ātri jākļūst par tādu un jāreģistrējas, lai arī jūs varētu automātiski uzkrāt punktus un 
gūt labumu no visām pārējām priekšrocībām. Lai iegūtu papildinformāciju, apmeklējiet vietni 
https://bosch-lv-home.thernovo.com/home vai jautājiet savam klientu konsultantam.

NORĀDĪJUMS!

Konts
Noklikšķinot uz šīs saites, tiek 
atvērta informācija par jūsu 
uzņēmuma un jūsu personīgo 
profilu.

Varat atjaunināt vai pielāgot 
daudzus no šeit iekļautajiem 
datiem un iestatījumiem. Tas 
attiecas, piemēram, uz tiesībām, 
kuras esat piešķīris 
darbiniekiem partneru portālā.

Ņemiet vērā, ka jūsu darbinieki 
redzēs mazāk lauciņu un viņiem 
nebūs piekļuves punktu 
atlikumam un partneru 
veikalam.

JAUNUMS!
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Hidraulikas datubāze
Hidrauliskā datu bāze piedāvā sistēmas piemērus, 
tostarp funkcionālo aprakstu, shēmas un sistēmas 
konfigurāciju.

Dokumenti un lejupielādes
Šī lapa sniedz ērtu piekļuvi noderīgai 
informācijai, dokumentiem un reklāmas 
materiāliem.

Tehniskā dokumentācija
Tikai ar vienu klikšķi nokļūsiet mūsu mājaslapā, kur 
līdzās produktu brošūrām ir pieejamas arī 
uzstādīšanas un lietošanas instrukcijas, kā arī cita 
tehniskā dokumentācija. Meklēšanas funkcija un 
lejupielādes iespēja padara lietošanu īpaši 
vienkāršu.
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