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SCHNEIDER ELECTRIC

Afgelopen jaar was een belangrijk jaar voor de voorschrijving.

SCHNEIDER ELECTRIC TREKT DE KAART VAN DE VOORSCHRIJVERS
Schneider Electric besliste immers om de voorschrijvingspolitiek in daden om te zetten. Dit hield in dat de teksten
van de voor te schrijven producten alleen nog ter beschikking zouden worden gesteld op de voorschrijvingssite
van Schneider Electric. Deze site is toegankelijk via een
gepersonaliseerde toegangscode. Deze code wordt u aangeboden van zodra u zich aanmeldt op onze site. De voorschrijvingssite is zodanig opgebouwd dat de gebruiker ten
allen tijde kan zien waarom en waartoe een voorgeschreven
product wordt gebruikt.

De promotie van de site werd onderbouwd door een mailing naar +/- 600 personen waarin werd uitgelegd hoe
men toegang kan krijgen tot de site. Voorts werden er een
4-tal avonden georganiseerd rond verschillende thema’s
waaronder een demonstratie van de voorschrijvingssite. De
resultaten lieten niet op zich wachten. Reeds 150 personen
hebben zich aangemeld op 5 maanden tijd.
En nog is ons werk niet af:
Dit jaar staan nog verschillende acties op stapel, maar
daarover meer in onze volgende editie…

DISTRIBUTIE
PRISMA PLUS
Niet alleen bij Elektra Bree in Limburg maar ook bij VMA in Oost-Vlaanderen is Prisma Plus in opmars. Als
erkende bordenbouwers zijn zij de eersten om zijn voordelen te ontdekken. In hun streven naar klantbevrediging met custom made-borden van hoge betrouwbaarheid, biedt Prisma Plus hen een belangrijke troef. Alex
De Meijer, verantwoordelijke bordenbouw, assembleerde zijn eerste Prisma Plus-bord voor eigen gebruik. Zijn
eerste bevindingen: eenvoudig en snel!

PRISMA PLUS VOOR EIGEN GEBRUIK BIJ VMA
IN SINT-MARTENS-LATEM
VMA integreert twee afdelingen
VMA evolueert met zijn tijd. Het bedrijf telt ca. 200 medewerkers en realiseert een omzet van ca. 33.000.000 EUR.
Haar activiteiten werden terug samengebracht in één
enkele organisatie. De administratieve vereenvoudiging
en de duidelijkere profilering leiden tot een betere kostenbeheersing en bieden meer mogelijkheden op sterk
beconcurreerde markten. De BU INFRA verenigt de
elektrische installatietechniek. De BU INDUSTRIE neemt
de industriële automatisering voor haar rekening. Voor de
voeding van de nieuwe gebouwen die uit deze uitbreiding
voortspruiten, werd een Prisma Plus-bord met Compactvermogenschakelaars van 250 A geassembleerd.
Voor Alex De Meijer, die reeds 18 jaar actief is bij VMA
en de erkenning als Prisma erkend bordenbouwer actief
begeleidde, scoort Prisma Plus hoog wat betreft eenvoud,

doorgedreven afwerkingsgraad en beproefde onderdelen,
systeemflexibiliteit, keuzegemak, beschikbaarheid van
onderdelen, duidelijke montage, geprefabriceerde oplossingen…..
Naar het Oosten
Voor Joris Devreese, gedelegeerd bestuurder, is de investering in Oost-Europa een noodzaak. In Trnava (Slovakije)
richtte hij een dochteronderneming op. Zij sleepte een
belangrijk contract in de wacht voor de stroomverdeling
van de administratieve gebouwen van autoconstructeur
PSA (Peugeot-Citroën). Wellicht zal Prisma Plus - en vele
andere producten - dankzij de uitstekende relatie tussen
VMA en Schneider Electric, in het zog van deze actieve
systeemintegrator mee kunnen evolueren naar nieuwe
markten in dit veelbelovende Oost-Europese land.
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