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Nakupujte online: 
rychle a komfortně

Nasměrování přímo ke 
vhodnému originálnímu dílu

Přehled 
vašich 
výhod

Rozsáhlé 
informace o 
produktech

Mnoho různých 
způsobů fi ltrování 
produktů včetně 
porovnání strojů

Inteligentní 
funkce hledání

Intuitivní 
ovládání

Otevřeno 
čtyřiadvacet 
hodin denně

Funkce 
rychlého 

objednávání

Napojení 
na váš vlastní 

systém evidence 
zásob zboží 

přes OCI

MyTRUMPF vám usnadní nakupování.

E-shop TRUMPF vás při hledání, výběru a objednávání vašich originálních dílů podpoří mnoha užitečnými 

fi ltry a funkcemi. E-shop je zároveň přizpůsoben vašemu konkrétnímu strojovému parku a je neustále zdoko-

nalován dalšími inteligentními funkcemi, takže své originální díly můžete objednávat rychle a pohodlně.

Bezproblémové zahrnutí 
do vašeho systému 

evidence zásob zboží

Spolehlivě 
provedený výběr

Komfortní nalezení 
toho správného dílu

Rychlejší vytvoření 
objednávky

Registrujte se nyní bezplatně na
www.trumpf.com/mytrumpf



Komfortní nalezení 
toho správného dílu
E-shop TRUMPF vás různými cestami rychle dovede ke hledanému originálnímu 

dílu. Přesné informace ke všem produktům, vizuální pomocná zobrazení jako ob-

rázky produktů, a také detailní rozpadové výkresy vám pomohou spolehlivě najít 

vhodný originální díl. Díky rozpadovým výkresům dokážete přesně rozpoznat, kde 

je díl na stroji namontován. Identifi kace produktu je možná také s aplikací Easy 

Order*, pomocí které je díl po naskenování mobilním telefonem jednoduše identifi -

kován. S inteligentními funkcemi podporujícími hledání sami identifi kujete vhodný 

originální díl bez čísla materiálu nebo znalostí o stroji. Pokud nemáte po ruce číslo 

materiálu nebo název produktu, k vašemu cíli dojdete rychle a snadno také přes 

dobře členěný katalog produktů.

Rychlejší vytvoření 
objednávky
Pro produkty, které často objednáváte, můžete generovat seznamy 

favorizovaného zboží. Pouze několika kliknutími založíte své nákupní 

seznamy, které si můžete individuálně upravovat a kdykoli vyvolat. 

Jedno kliknutí potom stačí, abyste váš seznam favorizovaného zboží 

vložili do nákupního košíku. Také funkce rychlého objednávání 

„Rychlá objednávka“ usnadní proces nakupování pomocí přímého 

zadávání čísla materiálu a údaje o množství. Další funkce nabízí 

stažení již připraveného seznamu CSV, který musí obsahovat pouze 

čísla materiálu a údaje o množství. Hned po načtení souboru můžete 

svůj seznam objednávek přenést přímo do nákupního košíku.

Spolehlivě provedený výběr
Hodí se originální díl k vašemu strojovému parku? Pro pro přesný výběr 

si můžete nechat zobrazit také pouze ty produkty, které se hodí k vašim 

strojům. O to se postará individuální fi ltr strojů. Podrobné informace 

o produktech, jako např. veškeré potřebné technické údaje, obrázky 

produktů, ceny specifi cké pro zákazníky, soubory ke stažení u nejdů-

ležitějších dokumentů a informace k právům na vrácení příp. k dostup-

nosti, zajistí optimální informovanost. Ostatně: Před dokončením vaší 

objednávky se ještě uskuteční automatické porovnání strojů. Tak přímo 

vidíte, ke kterému z vašich strojů se vámi vybrané díly hodí.

Bezproblémové zahrnutí do 
vašeho systému evidence 
zásob zboží
S rozhraním OCI napojíte systém evidence zásob zboží vašeho 

podniku na E-shop TRUMPF. Můžete využívat mnohostranné 

výhody E-shopu TRUMPF a současně dodržovat vaše interní 

schvalovací procesy a standardy.

Lepší sledování 
stavu objednávky
V přehledu objednávek MyTRUMPF naleznete informace 

ke všem vašim objednávkám - bez ohledu na to, jakým 

způsobem jste objednali (zda E-mailem nebo online na 

E-Shopu).

* Tato funkce nemusí být dostupná ve všech zemích.



Pohodlné objednávání 
v E-shopu TRUMPF

Vaše 
priority:

Komfortní vyhledání 
vhodných originálních 
dílů.

Rychlejší objednávání 
originálních dílů.

Tím, že objednáváte online, optimalizujete váš proces 

nakupování a můžete se ještě lépe soustředit na vaši 

hlavní činnost.

Úspora 
času

Přehled 
o všech vašich 
objednávkách

Omezení 
chyb

Minimalizování 
manuální činnosti

Detailně přesné 

rozpadové výkresy

Funkce rychlého objednávání 

„Rychlá objednávka“

Individuální 

možnosti fi ltrování

Stahování vlastních 

seznamů CSV

Inteligentní 

funkce hledání

Založení seznamu favorizovaného 

zboží k usnadnění dalšího objednávání

Sledování stavu 

objednávky

Podrobné 

popisy produktů

Dobře členěný 

katalog produktů

Napojení na vlastní systém 

evidence zásob zboží (OCI)



Proč vám MyTRUMPF 
pomůže zdokonalit vaše 
obchodní procesy
Se zákaznickým portálem MyTRUMPF digitalizujete mnoho procesů, které souvisejí s vaším 

strojovým parkem TRUMPF. Výhody jsou nasnadě: Lepší transparentnost, bezprostřední přístup 

a podstatné usnadnění práce. Jednou si vytvoříte přístup a denně z něj profi tujete.

Přehled vašich výhod:

MyTRUMPF:
Individualizovaný,

informativní, 
s intuitivní obsluhou

Data stroje 
dostupná kliknutím

Přehled všech 
vašich objednávek

Všechny 
servisní případy
na dosah

Programovací data 
lze okamžitě vyvolat

Aktuální software
k dispozici

Registrujte se nyní bezplatně na
www.trumpf.com/mytrumpf



Inovativní aplikace 
pro váš smartphone

Nyní stáhnout aplikaci!

Další informace k servisní aplikaci včetně 

stažení: www.trumpf.com/s/pjdl9a

Servisní aplikace
Servisní hlášení odevzdávat nezávisle na čase a zachovávat si přehled 

o aktuálním stavu zpracování? To již není žádný problém. Se servisní aplikací 

můžete vaše servisní hlášení pomocí aplikace rychle a snadno předat dále 

technikům Zákaznického servisu TRUMPF. A to nejlepší: Vy a vaši kolegové 

budete stále informováni o aktuálním stavu zpracování. Sami odstraňovat 

chyby? Také k tomu poskytuje servisní aplikace praktické pokyny. V Technical 

Guide jsou vysvětlena chybová hlášení. Je vám nabízena nápověda.



TRUMPF Praha, spol. s r.o.

K Hájům 1355/2a · 155 00 Praha 5 · Tel. +420 251 106 200 · Fax +420 251 106 251

MyTRUMPF.cz@TRUMPF.com

www.cz.trumpf.com

Registrujte se jednoduše na www.trumpf.com/mytrumpf

(s číslem zákazníka nebo číslem stroje).


