myWorld @
Leica Geosystems
Verden på et tastetrykk

myEquipment
For at dine mannskaper skal være så effektive som mulig, gjør man store
investeringer på utstyrssiden. Slike investeringer må følges opp.

Rask tilgang til produkt
informasjon og kunnskap

Din fordel – myWorld sørger for at all informasjonen du trenger
for å holde utstyret ”up-to-date” og beskytte investeringen.

Med myWorld har du et hav av
informasjon på et tastetrykk.
Med tilgang til all informasjon til

myKnowledge

enhver tid, kan du øke effektiviteten

Kunnskapen til dine ansatte er nøkkelen til suksessen i vårt selskap. Opplæring

og holde deg selv og dine produkter

og support er viktig i oppbyggingen av kunnskapen til dine arbeidere.

oppdaterte.

Din fordel – med myWorld har dine ansatte tilgang til et hav av informasjon
for å sikre den beste ytelsen.

myWorld.leica-geosystems.com

Registrer deg på myWorld.leica-geosystems.com
myProducts
Viser detaljert informasjon om ditt produkt, utfør programoppdateringer enkelt on-line, vær oppdatert med den siste dokumentasjonen,
og kjøp ekstra programmer og Customer Care Products (CCPs).
Din fordel – Vær oppdatert og få det meste ut av produktet
ditt.

myService
Med myWorld kan du vise komplett servicehistorikk på dine
produkter og få rask tilgang på statusen til pågående reparasjoner.
Din fordel – Du slipper å ha egen serviceoversikt, og du
kan planlegge utsending av utstyr når du vet når utstyret
blir returnert.

mySupport
Med mySupport kan du be om hjelp on-line som raskt vil bli
behandlet av opplært personell. Som en ekstra referanse kan
du få frem hele historikken til dine supportsaker.
Din fordel – Oppretthold full produktivitet med vår
profesjonelle support når du selv måtte ønske det.

myTraining
myWorld inkluderer on-line opplæringsmateriell og du kan
melde deg på lokale seminarer, kurs og motta nyhetsbrev.
Din fordel – Øk produktkunnskapen og produktiviteten
med siste informasjon om dine produkter.
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