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Získejte více. Aktivujte 
si MyTRUMPF.

Přehled 
vašich výhod

Data strojů 
na jednom 

místě

Přehled o 
všech servisních 

případech

E-shop, 
který zná vaše 

potřeby

Přehled 
všech vašich 
objednávek

Aktuální 
software k 
dispozici

Programovací 
data okamžitě 

k dispozici

MyTRUMPF vám mnohé usnadní.

Individuální a informativní portál s intuitivní obsluhou. Díky zákaznickému 

portálu MyTRUMPF se napojíte na mnoho procesů, které přímo souvisí s 

vaším strojovým parkem TRUMPF. Výhody jsou nasnadě: Lepší přehled, 

okamžitý přístup a podstatné usnadnění vaší práce. Jednou si vytvoříte 

přístup a denně z něj profi tujete. Váš osobní online zákaznický portál je 

pro vás připraven.

Strojový park

Software

E-shop

Přehled a 

sledování

Programovací data 

pro děrovací a 

ohýbací nástroje

Servisní případy

Registrujte se bezplatně na
www.trumpf.com/mytrumpf



Strojový park
Podívejte se do Logfi le.

Ke každému z vašich strojů naleznete příslušné údaje, 

aktuální vybavení, servisní smlouvy a záruky. Všechny 

návody k obsluze a servisní zprávy k opravám a údržbě 

si můžete přímo stáhnout.

Servisní případy
Servisní případy hlaste přímo od stroje.

Kontextová nápověda s online hlášením a zároveň servisní 

monitor. Některé servisní případy zvládnete odstranit sami. 

Návod k odstranění závady (Technical Guides) vám poskytne 

servisní aplikace (po zadání kódu chyby). Pokud musí být 

závada odstraněna technikem fi rmy TRUMPF, můžete jej 

vyrozumět přes servisní aplikaci Service App přímo z výrobní 

haly nebo alternativně přes web, po přihlášení do zákaznického 

portálu MyTRUMPF. Zpětné hlášení technika obdržíte rovněž 

přes servisní aplikaci Service App do mobilu nebo do vašeho 

PC. Žádná časová prodleva. Každý krok je zobrazován v 

reálném čase. Aktuální stav probíhajících servisních případů 

je kdykoli k dispozici.*

E-shop
Objednávejte čtyřiadvacet hodin denně.

S novým E-shopem TRUMPF bude váš nákup pohodlný, 

rychlý a cílený. Pomůže vám rozpoznat ty správné originální 

díly, porovná vaši objednávku s vašimi stroji a nabídne vám 

mnoho způsobů k určení individuálně vhodného originálního 

dílu. Příslušné rozhraní OCI a další komfortní funkce, jako je 

možnost nahrát si svůj soupis objednávky jako CSV soubor 

nebo založit si seznam favorizovaných produktů jako předlohu 

k opětovnému použití, zajistí optimální začlenění do vašich 

podnikových procesů.

Přehled 
objednávek
Kontrolujte všechny vaše objednávky.

Kompletní přehled o všech vašich objednávkách. Pomocí 

přehledu budete stále vědět, jaký je aktuální stav objednávky. 

Na tomto místě jsou ke stažení také všechny faktury. Přehled 

funguje také pro nákupy, které byly sjednány telefonicky nebo 

jiným způsobem.

Software
Používejte aktuální verzi softwaru.

V aktuálním přehledu softwaru naleznete veškeré informace 

ke stávajícím servisním smlouvám a používané verzi vašich 

softwarových produktů. Ke stažení jsou připraveny nejnovější 

aktualizace. Na tomto místě naleznete také návody k instalaci, 

pokyny ke spuštění a další dokumentaci, kterou si v případě 

potřeby rovněž můžete stáhnout. Aktualizace softwaru jsou k 

dispozici pouze s platnou smlouvou.

Programovací data 
pro děrovací a 
ohýbací nástroje
Zahajte výrobu, jakmile dostanete nástroj.

V Download Center naleznete ke stažení kromě aktualizací 

softwaru také programovací data pro vaše nástroje. Požadovaná 

data jsou většinou připravena ještě dříve, než dostanete nástroje. 

Jasná výhoda daná rychlostí - hned po stažení programovacích 

dat můžete začít s přípravou prací.*Stažení a také používání servisní aplikace je pro vás bezplatné. Vezměte prosím v úvahu, že v závislosti na dané zemi mohou vzniknout dodatečné náklady 
 a omezení, která se týkají zpracování případu a používání návodů Technical Guides. V případě dotazů je vám k dispozici vaše zákaznická služba TRUMPF.



Takto si nastavíte MyTRUMPF 
podle vašich přání.

02
Potvrzení
Potvrďte prosím odkaz, který vám bude 

zaslán e-mailem.

03
Aktivace
Vyčkejte na prověření a schválení 

vaší registrace u fi rmy TRUMPF. 

Potom můžete začít.

01
Registrace
Registrujte se jednoduše na 

www.trumpf.com/mytrumpf 

(pomocí zákaznického čísla 

nebo čísla stroje).

Nová dimenze efektivity.

Kratší 
prostoje 

Více 
knowhow

Rychlejší hledání 
produktu

Neustálá 
optimalizace

Lepší 
plánování

Vyšší trans-
parentnost

Znatelné usna-
dnění práce

03
Aktivace
Vyčkejte na prověření a schválení 

vaší registrace u fi rmy TRUMPF. 

Potom můžete začít.

MyTRUMPF in a minute.

Tak funguje MyTRUMPF. Krátká videa na: 

www.trumpf.com/s/8r0nij



Kratší 
prostoje

Servisní případy můžete nahlásit přes PC z kanceláře nebo 

přímo od stroje z mobilu přes servisní aplikaci Service App. 

E-shop má otevřeno čtyřiadvacet hodin denně. Objednáváte 

kdykoliv. Programovací data je možné si vyvolat dříve, než 

dostanete děrovací a ohýbací nástroj. Co se děje u vás, 

má u nás přednost. Také v případě jiných požadavků, 

neočekávaných událostí nebo konkrétních problémů 

profi tujete ze stálého online spojení s TRUMPF.

Rychlejší 
hledání produktu

Nová verze E-shopu TRUMPF vás mnoha způsoby dovede 

k vhodnému originálnímu dílu. Systém na základě vašeho 

stávajícího strojového parku zkontroluje vaši objednávku s 

číslem stroje, takže se hned na začátku vyhnete chybám: 

Nakupování je ještě spolehlivější a přesnější.

Vyšší 
transparentnost

Ať se jedná o informace ke strojovému parku, k objednávkám, 

k servisním případům, softwaru nebo k relevantním školením – 

intuitivní vedení uživatele vám vše usnadní, tak abyste se dostali 

ke všem relevantním informacím a datům. Díky vašemu přihlášení 

do zákaznického portálu budete vždy aktuálně informováni. Kromě 

toho si již nemusíte zakládat dokumenty (faktury, objednávky aj.) v 

papírové podobě a učiníte tak krok k digitalizaci agendy.

Lepší 
plánování
Zákaznický portál MyTRUMPF vám pomůže náležitě

připravit další kroky. Ještě předtím, než začnete nakupovat, 

uvidíte, které originální díly jsou aktuálně k dispozici. 

U probíhajících objednávek se můžete podívat na přehled 

objednávek a připravit se na dodávku vašich dílů a nástrojů.

Více 
know-how
Ve fi nále jde o váš výkon. Proto vás podporujeme 

všemi možnými způsoby, a to např. odbornými radami, 

odstraňováním poruch strojů vlastními silami za 

pomoci návodu, nabídkou vhodných školení, nabídkou 

atraktivních výhod atd.



Znatelné 
usnadnění práce
S uvedením vašeho stroje TRUMPF do provozu začíná podpora 

přes zákaznický portál. Ať se jedná o údržbu, přípravu výroby, 

objednávání náhradních dílů, odstraňování poruch stroje nebo 

aktualizace softwaru – v online portálu MyTRUMPF naleznete 

četné funkce, které vám usnadní každodenní průběh výroby a 

pomohou vám lépe dosáhnout vašich cílů.

Neustálá 
optimalizace

Budoucnost patří digitalizované výrobě. Portál MyTRUMPF 

vám nabízí možnost, jak váš strojový park spravovat online. 

TRUMPF zákaznický portál MyTRUMPF neustále vylepšuje 

a pracuje na doplňování dalších inteligentních funkcí. To vše 

pro usnadnění vaší práce a urychlení průběhu vaší výroby.

Inovativní aplikace pro 
váš smartphone.

Servisní aplikace “Service App“
Servisní požadavky zadávat a sledovat v jakémkoliv čase a mít neustálý přehled 

o aktuálním stavu jejich zpracování? To již není žádný problém! S aplikací 

Service App můžete váš servisní požadavek rychle a snadno předat dále naší 

Technické zákaznické službě TRUMPF. A co víc: Vy i vaši kolegové budete stále 

informováni o aktuálním stavu zpracování požadavku. Sami odstraňovat chyby? 

Také k tomu vám Service app poskytne praktické pokyny. V Technical Guide 

jsou vysvětlena chybová hlášení a je vám nabízena nápověda.

Stáhněte si servisní aplikaci teď hned!

Další informace k Service App včetně 

Download: www.trumpf.com/s/djhwyf



TRUMPF Praha, spol. s r.o. 
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www.trumpf.com 

Registrujte se jednoduše na www.trumpf.com/mytrumpf 

(pomocí zákaznického čísla nebo čísla stroje).


