myWorld @
Leica Geosystems
Verden lige ved hånden

myEquipment
For at et målehold skal være effektivt, er der investeret i udstyr. En investereing i
moderne udstyr bør styres effektivt.

Øjeblikkelig adgang til
produkt info og viden

Din fordel – myWorld leverer al den information om dit udstyr du behøver
for at holde udstyret opdateret og vedligeholde udstyrets værdi.

Med myWorld har du en verden af
info lige ved hånden. Med 24/7 adgang
til en verden af informationer, forøges

myKnowledge

din effektivitet og holder dig selv og

Viden for dine medarbejdere er nøglen til dit firmas succes. Træning og support

dine produkter up-to-date.

er elementære i forbedringen af dine medarbejderes viden.
Din fordel – med myWorld vil dine medarbejdere have adgang til en verden
af info for at sikre bedste ydelse.

myWorld.leica-geosystems.com

Registrer på myWorld.leica-geosystems.com
myProducts
Overblik over detaljeret information om dine produkter, foretag
on-line let og hurtig opdatering af software, se den seneste
dokumentation, og indkøb tillægsoptioner og andre serviceydelser.
Din fordel – bliv opdateret og få optimal glæde af dine
produkter.

myService
Med myWorld kan du se den komplette servicehistorik på dit
instrument, og se en status på et instrument du har til service.
Din fordel – du behøver ikke have dit eget instrumentregister,
du kan overvåge præcist hvornår dit instrument er tilbage fra
service og planlægge herefter.

mySupport
Med myWorld, kan du stille supportspørgsmål on-line og få
omgående svar af professionelle. Du har en komplet historik
over dine supportspørgsmål.
Din fordel – stil dine spørgsmål når det passer dig,
og forøg din produktivitet.

myTraining
myWorld indeholder on-line kursusmateriale og tilmelding
til nyhedsbreve, invitationer til lokale seminarer.
Din fordel – udvid dit produktkendskab og produktivitet ved
at blive opdateret på netop dit instrument.

Nogle feature er ikke tilgængelig på alle markeder.
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