Schneider
op Internet
Internet is een handig commu
nicatiemiddel. Situeert de groei
van dit netwerk zich vandaag
vooral in de particuliere sector,
de grootste groei wordt echter,
vanwege

de

economische

voordelen, verwacht in de pro
fessionele

sector.
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FLASH INFOS

Vers van de pers:
De catalogus
Laagspanning ’97-’98
van Merlin Gerin
Verzorgd en met nog meer nuttige
informatie verscheen zopas de nieuwe
LS cataloog van Merlin Gerin. De cata
logus is een werkinstrument dat
gewoonweg onmisbaar is voor iedere
elektrotechnicus. De kwaliteit zit vervat
in zijn inhoud en zijn vorm.
De structuur van de vorige cataloog
werd behouden om u tijd en moeite bij
uw opzoekwerk te besparen. Drie soor
ten inhoudsopgave: alfabetisch, per
productreferentie, per hoofdstuk en
naar functie, loodsen u zonder proble
men door dit meer dan 800 pagina's
tellend naslagwerk. Ondanks zijn
omvang is de nieuwe LS cataloog een
praktisch boekwerk gebleven. Zo weet
u steeds de juiste informatie terug te
vinden en zal u snel en een-voudig de
juiste keuze voor uw specifiek installa
tieprobleem kunnen maken. ■

bij

Schneider is men hiervan overtuigd.

maken van het Internet zal men als studie

Het werd dus tijd de voordelen van dit

bureau (inter)actief deelnemen aan de

communicatiemedium te benutten door het

opmaak van zijn bestekken die men dan

opzetten van een eigen "website". Dit jaar

ook met overtuiging zal kunnen verdedigen

wordt de website van Schneider, weldoor

bij zijn klant.

dacht uitgebouwd met het oog op het

Een bijkomend voordeel van het Internet is

maximaliseren van de klantenservice, offi

dat de bestekken in real-time zullen worden

cieel opgestart.

aangepast waardoor men steeds over de

Bestekken

meest recente informatie beschikt.

Uit een recente studie blijkt dat vandaag
reeds 40 % van de studiebureau's over een
Internet aansluiting beschikt en dat 50 %
hiervan het Internet voornamelijk gebruikt
voor het opzoeken van informatie. De
structuur van de website zal dit zoekwerk
aanzienlijk vereenvoudigen. Via een pas
woord zullen de studiebureau's de bestek
ken kunnen consulteren. Door gebruik te

Heeft u belangstelling voor de manier
waarop Schneider het Internet gaat gebrui
ken om de klanten een betere service te
verlenen? Wil u op de hoogte gehouden
worden van de evoluties van onze site?
Laat het ons weten, stuur een e-mail naar

Vraag de nieuwe LS-cataloog door
dit aan te kruisen op de antwoord
kaart op het bijgevoegde postblad.

Inhoud van de nieuwe
cataloog
A

automaten, apparaten van
1 tot 125 A
systeem Multi 9

A’

kasten, borden
systeem Multi 9

B

vermogenschakelaars 80 tot 3200 A
lastschakelaars 40 tot 3200 A
Compact, Interpact

C

vermogenschakelaars 800 tot 6300 A
Masterpact

D

bewaking en controle
van de LS-verdeling
beveiliging van personen

E

kasten
functioneel systeem Prisma

F

condensatoren,
LS/LS-transformatoren

H

onderbrekingsvrije
voedingen

phc@schneider.be. ■
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