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Geleid bezoek
op de website
Onze stek op het “world wide web” is nu al
zes maanden oud en heeft in de loop van
deze periode vele nieuwe functies bijgekre
gen.
Daarom geven we hier even een overzicht .
Als je bij de eerste versie van onze site was
gestrand, vind je in dit artikel voldoende
redenen om opnieuw een kijkje te gaan
nemen. Of heb je je “internet kit” nog maar
net uit de verpakking gehaald ? Dan is een
bezoekje aan www.schneider.be zeker aan
te raden.
“Onze site wordt maandelijks verrijkt met
nieuwe inhoud : zo proberen we onze site
steeds interessanter te maken”. zegt
Philippe Cardyn, de “webmaster” van
dienst. Volg de gids.
“Een belangrijk deel van de site bevat infor
matie over ons bedrijf, onze vakgebieden,
onze know-how. Dit deel hebben we ook het
eerst uitgebouwd en on-line geplaatst” ver
volgt de webmaster. Op het eerste gezicht
kan dit overkomen als overbodige informatie,
maar deze pagina’s behoren tot de meest
bezochte van de site. Hier komen mensen bij
hun eerste contact met Schneider ontdekken
waar het bedrijf voor staat.
Een volgend vast onderdeel van de websi
te zijn de opleidingen. Een volledige over
zicht van de opleidingen van Campus,
inclusief kalender en on-line inschrijving
sformulier verwelkomen iedereen die zich
op professioneel vlak wil bijscholen. “Dit
werken we zeer regelmatig bij, en het voor
deel van internet is dat je de updates ook
zo vaak kunt doen als je zelf wil” zegt Daniel
Jost. De nieuwe cursussen die je terugvindt
op de fiche in bijlage staan vanzelfspre
kend al on-line.
De hoofdbrok van de site wordt gevormd
door de magazine-sectie. Hier kan je elk
artikel terugvinden dat in Schneider
Magazine verschenen is, en je kan het ook
zo op je eigen PC binnenhalen en afdruk

ken. Handig als je collectie te lijden heeft
van ontbrekende nummers. “We proberen
het magazine ook een on-line tegenhanger
te geven” vervolgt de webmaster. Hij heeft
het hier over “Focus”, waarin een onder
werp dat in het magazine verschenen is
verder uitgediept wordt en zelfs voorzien
van een onderdeel met interessante “links”
of verwijzingen naar andere websites die
een interessante aanvulling geven op het
onderwerp. Het thema van de eerste Focus
is “electromagnetische compatibiliteit”.
Deze aflevering staat nog steeds on-line,
maar er is sinds kort ook een tweede afle
vering, die het EMC-onderwerp nog verder
bespreekt.
Als je wil weten wanneer de volgende focus
verschijnt, kan je je e-mail adres opgeven.
Van zodra de nieuwe aflevering klaar is,
word je per e-mail verwittigd.
En zo komen we bij de “bestekken”. Dit
onderdeel bevat 50 beknopte bestekken
voor producten van Merlin Gerin en
Telemecanique met telkens de belangrijks
te karakteristieken ten behoeve van de bes
tekken voor elektrische installaties. Over dit
onderdeel is al een artikel verschenen in
Schneider Magazine nummer 5 (als je het
niet bij de hand hebt kan je kan het dus
“downloaden” op de site) en dit is zonder
meer de sectie waar in de toekomst nog
veel toegevoegde waarde mag verwacht
worden. “Het ontbreekt ons zeker niet aan
ideeën, en we werken keihard om ze ook in
de praktijk te zetten” aan het woord is JeanMarie Eeckhout, verantwoordelijk voor voor
schrijvers., die deze sectie van de site voor
zijn rekening neemt. Bedoeling hier is dat
deze sectie een volwaardige site wordt,
boordevol informatie en functies voor advi
seurs, studiebureau’s en iedereen die een
voorschrijversrol speelt bij elektrische ins
tallaties. Dit wordt vervolgd in september.
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Verder vind je op de site nog een aantal
andere functies en nuttige informaties. Zo
kan je een e-mail bericht naar Schneider
sturen, een toegangsplannetje vinden naar
ons “fysiek adres”, het dichtstbijzijnde ver
koopspunt van Merlin Gerin en Telemeca
nique produkten opzoeken, en nog veel
meer. In een volgend artikel komen we hier
zeker op terug. ■

