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Stand By Me je digitalna platforma, ki povezuje različna orodja, s 
katerimi lahko ponudite vseživljenjsko oskrbo potrošnikom, vse od 
oblikovanja rešitve po meri, do poprodajnih storitev in odpravljanja 
težav inštalacij. 

NAVIGACIJSKI SISTEM HEATING SOLUTIONS

E-KONFIGURATOR

Aplikacija E-Care vam pomaga zagotoviti najboljšo možno 
poprodajno podporo končnim uporabnikom na enostaven način 
kadarkoli in kjerkoli.

Digitalni dnevnik vseh vaših naprav. Oglejte si podrobnosti o 
garanciji, prejmite opomnike za vzdrževanje, dodajte poročila o 
popravilih in dostopajte do E-konfiguratoja ali navigacijskega sistema 
Heating Solutions.

Vsa potrebna orodja za izbiro, oblikovanje, prilagoditev in skupno 
rabo predlaganih ogrevalnih rešitev, ki so prilagojene potrebam vaših 
potrošnikov. Vse v integriranem zmogljivem paketu.

Preprosto nastavite parametre katerekoli ogrevalne enote in shranite 
konfiguracijo kot pdf ali na USB, za zagon enote. Poleg tega boste z LAN 
adapterjem kmalu lahko naročili določene enote tudi prek oblaka.

Zmogljivost Stand By Me, E-konfiguratorja in še veliko več, na 
vašem pametnem telefonu.

En račun
z veliko možnostmi

E-Care
Stand By Me na vašem telefonu

Dostop do vseh vaših
namestitvenih baz 

podatkov, oglejte si 
datume garancij, 

in dodajte naprave
preprosto s skeniranjem

QR kode na enotah

Konfigurirajte vse 
parametre kateregakoli 

Altherma sistema in 
naročite enoto zlahka 

preko telefona

Diagnosticiranje in
odpravljanje napak

z interaktivnim 
E-zdravnikom s 

preprostim
skeniranjem QR kode

na enotah



Prednosti za vas:

Vsi vaši kupci in registrirane namestitve v eni bazi podatkov

Večnamenska programska oprema znatno skrajša čas načrtovanja

Primerjava donosnosti naložb in integracija lokalnih spodbujevalnih programov

Kreiranje ponudb in integracija spletne B2B trgovine za enostavno naročanje

Vsa razpoložljiva dokumentacija v lokalnem jeziku, neposredno naložljivo

Preprosto skenirajte kodo QR na enoti, da načrt spremenite v namestitev

Digitalni dnevnik za vsa vzdrževanja, popravila, zgodovino enot na enem mestu

Popolnoma optimiziran sistem za namizno ali mobilno / tablično uporabo

In še veliko več...

Konfigurirajte vse
parametre načrtovane enote 

in jo zaženite prek USB ali 
celo preko oblaka na daljavo.

Prejmite samodejne 
opomnike za vzdrževanje 
in razpored garancijskih 
dob za celosten pregled 
življenjskega kroga vseh 

enot v sistemu.

Shranite in dostopajte do 
podatkov vseh potencialnih 

kupcev, namestitev in končnih 
uporabnikov v enem 

digitalnem dnevniku, za vse
podrobnosti, kadarkoli 

in kjerkoli.

Oblikujte ogrevalne 
sisteme, v celoti 

prilagojene potrebam 
vaših kupcev, 

z integriranimi orodji.

Pripravite ponudbo, 
primerjajte življenjske stroške 

z drugimi sistemi, dodajte 
možnosti, sončne panele

ali dostopajte do vseh 
povezanih dokumentov 

z ene strani.

Pretvorite vaš načrt v 
namestitev in ponudite
podaljšano garancijo ali

vzdrževanje kot
poprodajno storitev.

Kaj, če bi lahko oblikovali celovito rešitev, prilagojeno vašim kupcem, 
primerjali stroške z drugimi rešitvami, vse to pretvorili v ponudbo, 
potem preprosto zagnali enoto po namestitvi ter ponudili storitve po 
prodaji znotraj istega sistema?
Stand by Me vam ponuja to in še veliko več ...
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Ekosistem
Od enkratne prodaje do
doživljenjske oskrbe


