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Meer bereiken. 
MyTRUMPF activeren.

Uw voordelen
op een rijtje

De
machinegegevens

op één plek
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kent

Overzicht en
tracking van al
uw bestellingen

Actuele
software ter
beschikking

gesteld

Programmeer-
gegevens direct 

op te roepen

MyTRUMPF maakt veel voor u eenvoudiger.

Individueel, informatief en intuïtief te bedienen. Via het MyTRUMPF-

klantenportaal kunt u veel processen in relatie tot uw TRUMPF-machi-

nepark op een centrale plaats beheren. De voordelen liggen voor de 

hand: Een beter overzicht, directe toegang en een merkbare verlichting 

van uw taken. Nadat het portaal eenmaal is ingesteld, pro� teert u 

dagelijks. Uw persoonlijke online-klantenportaal staat voor u ter 

beschikking.

Machinepark

Software

E-shop

Overzicht en 

tracking

Programmeer-

gegevens voor 

pons- en buigge-

reedschappen

Service cases

Registreer uzelf gratis bij
www.trumpf.com/mytrumpf



Service cases
Reageer direct bij de machine. 

Contexthulp, online-melder en service-monitor tegelijk. 

Sommige service cases kunt u zelf oplossen. De gebruiksaanwij-

zing voor het verhelpen van fouten (Technical Guides) worden 

geleverd door de service-app (door middel van het invoeren van 

de foutcode). Mocht er een TRUMPF-monteur moeten worden 

ingeschakeld, kunt u deze via de service-app rechtstreeks uit de 

productiehal of via het klantportaal op de website informeren. 

De bevestiging van de monteur ontvangt u eveneens via de 

service-app of op uw pc. Geen wachtrij. Elke voortgang wordt 

in real-time weergegeven. De actuele status van de in uitvoering 

zijnde Service cases is op elk moment beschikbaar.

Overzicht en 
tracking
Controleer alle bestellingen. 

Volledige transparantie voor al uw bestellingen. Met behulp 

van het overzicht en de tracking behoudt u inzicht in de 

actuele status van de bestelling, waar deze zich bevindt en 

wanneer deze wordt geleverd. Ook de facturen zijn hier voor 

downloaden beschikbaar. De besteltracking functioneert 

ook bij aankopen die telefonisch of op andere manieren zijn 

gedaan.

Software
Blijf op de hoogte. 

In het actuele softwareoverzicht vindt u alle informatie over 

de lopende servicecontracten en de toegepaste versie van 

uw softwareproducten. Actuele updates staan als download 

gereed. Op deze plek vindt u ook installatiehandleidingen, 

uitgave-instructies en overige documentatie die u indien 

gewenst eveneens kunt downloaden. De software-updates 

staan alleen met een geldig servicecontract ter beschikking.

Programmeer-
gegevens voor 
pons- en buigge-
reedschappen
Start met de productie zodra het gereedschap wordt geleverd. 

In het Download-Center kunt naast software-updates ook program-

meergegevens voor uw gereedschappen vinden. De aangevraagde 

gegevens zijn meestal al beschikbaar voordat de gereedschappen bij 

u worden geleverd. Een duidelijk snelheidsvoordeel, omdat u na het 

downloaden van de programmeergegevens direct met de werkvoor-

bereiding kunt beginnen.
*Het downloaden en het gebruik van de service-app is voor u gratis. Houd er rekening mee dat er extra landsafhankelijke kosten en beperkingen met betrekking tot de 
afhandeling en het gebruik van de Technical Guides kunnen ontstaan. Uw TRUMPF-klantenservice staat u bij vragen graag te woord.

E-shop
U kunt op elk moment van de dag bestellen. 

Met de nieuwe TRUMPF E-shop kunt u comfortabel, snel en 

gericht inkopen. De shop helpt u bij het vinden van de juiste 

originele onderdelen, vergelijkt de bestelling met uw ma-

chines en biedt u vele manieren om het juiste en individueel 

passende originele onderdeel te bepalen. Een bijbehorende 

OCI-interface en meer comfortabele functies, zoals de mo-

gelijkheid om een bestellijst als CSV-bestand te uploaden of 

een favorietenlijst als herbruikbaar sjabloon te maken, zorgen 

voor een optimale integratie in uw bedrijfsprocessen.

Machinepark
Bekijk het logboek. 

Bij elk van uw machines vindt u de relevante gegevens, de 

actuele uitvoering, de servicecontracten en de garanties. 

Ook gebruiksaanwijzingen en servicerapporten over repara-

ties en onderhoud kunt u rechtstreeks downloaden.



Zo richt u MyTRUMPF 
volgens uw wensen in.

02
Bevestigen
Bevestig de link die u per e-mail 

wordt toegestuurd.

03
Vrijschakeling
Wacht totdat de veiligheidscontroles 

en de vrijschakeling door TRUMPF

 zijn voltooid. Nu kunt u beginnen.

01
Registreren
Registreer uzelf eenvoudig via 

www.trumpf.com/mytrumpf 

(met klant- of machinenummer).
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MyTRUMPF in één minuut. 

Zo werkt MyTRUMPF. Korte video‘s via: 

www.trumpf.com/s/8r0nij

03
Vrijschakeling
Wacht totdat de veiligheidscontroles 

en de vrijschakeling door TRUMPF

 zijn voltooid. Nu kunt u beginnen.



Minder 
uitvaltijd

Service cases kunnen via de pc op kantoor, of via de app direct 

bij de machine worden gemaakt. De E-shop is permanent geo-

pend. De programmeergegevens kunnen al worden opgehaald 

voordat het pons- en buiggereedschap wordt geleverd. Dat 

wat bij u gebeurt, heeft bij ons voorrang. Ook bij alle andere 

aanvragen, bij onvoorziene of concrete machineproblemen 

pro� teert u van de online-verbinding met TRUMPF.

Sneller 
producten 

zoeken
De nieuwe versie van de TRUMPF E-shop leidt u via vele wegen 

naar het passende originele onderdeel. De machinevergelijking 

controleert uw bestellingen op basis van uw aanwezige machine-

park, zodat fouten vooraf worden voorkomen en het inkopen nog 

zorgvuldiger en exacter wordt.

Meer 
transparantie

Of het nu gaat om gegevens over het machinepark, bestellin-

gen, service cases, software of relevante scholingen – dankzij 

de intuïtieve gebruikersbegeleiding is het gemakkelijk om aan al 

deze belangrijke informatie te komen. Door in uw persoonlijke 

online-klantportaal te klikken bijft u steeds op de hoogte van de 

actuele status. Bovendien verkleint u uw papierstapel en maakt u 

een grote stap in de richting van papierloze documentatie.

Betere 
planning
Het klantportaal MyTRUMPF helpt u de volgende stap 

passend voor te bereiden. Al voor het inkopen kunt u 

zien welke originele onderdelen op dat moment leverbaar 

zijn. Bij lopende bestellingen kunt u zich met één blik op 

de besteltracking voorbereiden op de levering van uw 

onderdelen en gereedschappen.

Meer 
kennis
Uiteindelijk gaat het om uw prestaties. Daarom ondersteunen 

wij u met al onze mogelijkheden. Expertkennis gebruiken, 

machinestoringen met instructies zelf oplossen, passende 

scholingen vinden, pro� teren van aantrekkelijke voordelen.



Merkbare 
arbeidsverlichting
Met de inbedrijfstelling van uw TRUMPF machine begint de 

ondersteuning door het klantportaal. Of het nu gaat om 

onderhoud, productievoorbereiding, bestellen van reserveon-

derdelen, het oplossen van een machinestoring of om soft-

ware-updates – in het OnlinePortal MyTRUMPF vindt u talrijke 

functies die uw productieroutines verlichten en die u helpen 

uw doelen beter te bereiken..

Continue 
optimalisatie

De toekomst is aan de verbonden productie. MyTRUMPF 

biedt u de mogelijkheid om uw machinepark online te be-

heren. TRUMPF ontwikkelt zijn online-klantportaal continu 

verder en werkt eraan om het portaal uit te breiden met 

meer intelligente functies. Alles wordt gedaan om uw werk-

voorbereiding eenvoudiger te maken en om de productie-

processen te versnellen.

Innovatieve apps voor 
uw smartphone.

Service-app
Servicemeldingen tijdsonafhankelijk indienen en altijd zicht houden op de 

actuele afhandelingsstatus? Dat is nu geen probleem meer. Met de ser-

vice-app kunt u uw servicemelding snel en eenvoudig per app naar 

de Technische Klantenservice van TRUMPF zenden. En het beste hierbij: 

U en uw collega‘s blijven steeds op de hoogte van de actuele stand van de 

afhandeling. Storingen zelf oplossen? Ook daarvoor levert de service-app 

praktische aanwijzingen. In de Technical Guide worden de foutmeldingen 

uitgelegd. Er wordt ondersteuning bij de zelfhulp aangeboden.
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