Schneider Electric prezentuje nowe możliwości personalizacji serii Harmony

Schneider Electric wprowadza nowe możliwości personalizacji serii Harmony
Z przyjemnością prezentujemu narzędzie do personalizacji Harmony, dające możliwość pełnego
dostosowania wybranego produktu do potrzeb klienta i jego aplikacji.
Aktualnie mamy możliwość pełnej personalizacji wybranych produktów serii przycisków XB4, XB5
wybranych kaset sterowniczych oraz etykiet. Daje to możliwość indywidualnego podejścia w zależności od
potrzeb, określenie kolejnych legend, opisów czy miejsc zastosowania przycisku bądź panelu operatorskiego
dzięki czemu zaoszczędzimy dużo czasu przy finalnej realizacji projektu.

Przygotuj swój własny projekt wybranych przycisków oraz naklejek już dzisiaj bazując na poniższej instrukcji

Przykładowe spersonalizowane produkty przycisków:

Przykładowe spersonalizowane produkty etykiet i kaset sterowniczych:

Jak stworzyć personalizowany przycisk serii Harmony?
1. Przechodzimy do selektora produktów XB4 lub XB5.
a) Na naszej stronie internetowej www.se.com/pl przechodzimy do zakładki PRODUKTY, a

następnie wybieramy kategorię Przyciski łączniki, lampki i manipulatory.

b) Wybieramy jedną z serii: Harmony XB4 lub Harmony XB5 a następnie klikamy
Uruchom selektor produktów

c) Wybieramy selektor produktów:

2. Jak stworzyć podstawową konfigurację personalizowanego przycisku?
a) Z selektora produktów wybieramy jeden z dostępnych przycisków

b) Następnie dobieramy interesującą nas konfigurację przycisku, rozmiar oraz typ przycisku.
Uwaga! Należy dokończyć całą konfigurację do momentu pojawienia się widocznych
numerów referencyjnych w prawym oknie selektora oraz kliknąć przycisk Dalej

c) Po kliknięciu przycisku Dalej pojawi się poniższe okno z przyciskiem Dostosuj, który należy
wcisnąć w celu przejścia do dalszego kroku personalizacji produktu.

3. Tworzymy wybrany personalizowany produkt
a) Wybieramy jeden z gotowych szablonów.

b) Konfigurujemy nasz przycisk wykorzystując dostępne narzędzia, obrazki lub wgrywamy
własną grafikę w formacie jpg, png lub eps i klikamy „Ukończ”

c) Wypełniamy formularz i potwierdzamy konfigurację przyciskiem ,,OK”.

4. Otrzymujemy unikalną referencję
a) Na podany adres e-mail otrzymujemy informację o stworzonej personalizacji produktu wraz
z unikalnym numerem.

Otrzymujemy odpowiednio referencje:
- ZB4FACUST01: referencja personalizowanego produktu – główna referencja wpisywana do
systemu zamówień SAP.
Pozycja ma swoją konkretną cenę, możemy ją sprawdzić w COK (Centrum obsługi klienta) lub
u Inżyniera sprzedaży
- ZB4-20028ZQ6l: referencja dla konkretnego personalizowanego produktu
- ZB4FA2: referencja na podstawie której stworzone zostało personalizowane wykonanie, na
przykład: przycisk płaski,
Wszystkie otrzymane referencje w mailu są potrzebne do złożenia zamówienia przez
Centrum Obsługi Klienta.

5. Jak otworzyć istniejącą konfigurację produktu?
a) Aby otworzyć istniejącą konfigurację przycisku wpisujemy numer oznaczony jako
CustomizationID w prawym górnym rogu konfiguratora, a następnie wciskamy ,,OK”.
b) Otrzymujemy gotowy spersonalizowany produkt z numerami identyfikacyjnymi, który
następnie możemy dodać do koszyka.

6. Jak stworzyć podstawową konfigurację personalizowanej naklejki?

a) Bazując na poprzedniej instrukcji doboru przycisku i przejścia do selektora na przykład XB4,
wybieramy okno „Akcesoria do oznaczenia i zaślepka”:

b) Wybieramy „Legend panel” i zaznaczamy „Nieoznaczona” oraz interesujący nas wymiar, po
wybraniu odpowiednich parametrów klikamy przycisk Dalej

Następnie pojawi Nam się okno z przyciskiem Dostosuj co pozwoli Nam przejść do personalizacji

c) Wybieramy interesującą Nas opcje:

d) Konfigurujemy naklejkę i klikamy „Ukończ”:

e) Wypełniamy formularz i wciskamy OK”

f)

Otrzymujemy e-mail z odpowiednimi symbolami:

Podobnie jak dla przycisków wszystkie otrzymane referencje w mailu są potrzebne do
złożenia i realizacji zamówienia przez Centrum Obsługi Klienta.
O Schneider Electric
Schneider Electric jest globalnym specjalistą w zarządzaniu energią i automatyce przemysłowej. Schneider
Electric obecny jest w 130 krajach zatrudniając ponad 170,000 pracowników. Począwszy od najprostszych
przełączników po złożone systemy operacyjne, nowe technologie, oprogramowanie oraz usługi udoskonalają
zarządzanie przedsiębiorstwami i automatyzację procesów. Nasze zintegrowane rozwiązania zmieniają
oblicze przemysłu i miast oraz wzbogacają nasze życie.
Schneider Electric Life is On

www.se.com/pl

