myWorld @
Leica Geosystems
De wereld binnen handbereik

myEquipment
Om uw personeel zo productief als mogelijk te laten werken, heeft u aanzienlijke
investering in apparatuur gemaakt. Aktief beheren is dan noodzakelijk.

Meteen bij de product
informatie en kennis

Uw voordeel – myWorld biedt alle informatie die u nodig heeft om uw uitrusting
aktueel te houden en de waarde zo te behouden.

Met myWorld heeft u een wereld
van informatie binnen handbereik.
Met 24 / 7 toegang tot een schat aan

myKnowledge

informatie, verhoogt uw efficiëntie en

De kennis van uw medewerkers is de sleutel tot het succes van uw bedrijf.

houdt u en uw producten aktueel.

Training en support zijn essentieel bij het opbouwen van kennis van uw werknemers.
Uw voordeel – met myWorld heeft uw personeel toegang tot een schat aan
informatie voor de beste prestaties.

myWorld.leica-geosystems.com

Aanmelden bij myWorld.leica-geosystems.com
myProducts
Bekijk gedetailleerde informatie van uw producten, het uitvoeren
van eenvoudige automatische software-updates, aktueel blijven
met documentatie en aankoop van extra opties en Customer Care
Products (CCP’s).
Uw voordeel – Blijf aktueel en haal het beste uit uw
producten.

myService
Met myWorld krijgt u de complete service geschiedenis van uw
producten en direct de status van uw huidige apparatuur.
Uw voordeel – geen eigen onderhouds administratie nodig,
wel een betere planning mogelijk voor het inzetten van uw
apparatuur.

mySupport
Met myWorld, maakt u verzoeken voor on-line support die
onmiddellijk beantwoord worden door professionals. Voor uw
referentie: bekijk de complete geschiedenis van uw support vragen.
Uw voordeel – op elk moment profiteren van professionele
ondersteuning voor handhaven maximale productiviteit.

myTraining
myWorld inclusief on-line cursusmateriaal en registreren
voor nieuwsbrieven, lokale seminars en cursussen.
Uw voordeel – verhoging van uw product kennis en
productiviteit door bijhouden van de nieuwste product
informatie.
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