myWorld @
Leica Geosystems
O Mundo na ponta dos dedos

myEquipment
Para ter as suas equipas a produzir a 100% tem de realizar investimentos significativos.
Estes investimentos têm de ser geridos de uma forma activa.

Acesso instantâneo
a informações e
conhecimento

Vantagem – o myWorld faculta toda a informação que você necessita
para manter o seus equipamento actualizados, mantendo o seu valor.

Com o myWorld tem um mundo de
informação na ponta dos seus dedos.

myKnowledge

Com acesso 24/7 a esta fonte de

Os conhecimentos dos seus colaboradores são a chave do sucesso da sua Empresa.

informação, aumente a eficiência e

Formação e Suporte são instrumentos vitais elevar os níveis de conhecimento.

mantenha-se a si e aos instrumentos

Vantagem – com o myWorld os seus colaboradores têm acesso a mais

actualizados.

informação, assegurando a melhor performance.

myWorld.leica-geosystems.com

Registe-se em myWorld.leica-geosystems.com
myProducts
Tenha acesso a toda a informação sobre os seus equipamentos,
actualizações de software on-line, mantenha-se em dia com a
documentação mais recente, adquira novas opções e Customer Care
Products (CCPs).
Vantagem – sempre actualizado e retire o máximo dos seus
equipamentos.

myService
Com o myWorld tem acesso ao histórico de todos os serviços
realizados nos seus equipamentos, e tem ainda acesso ao status
dos equipamentos em manutenção.
Vantagem – pode eliminar os registos próprios das revisões
dos seus equipamentos, e sabe a data em que o equipamento
fica pronto.

mySupport
Com o myWorld, pode solicitar suporte on-line, e será atendido
por profissionais preparados. Pode ainda aceder ao histórico de
todas as suas solicitações de suporte.
Vantagem – obtenha suporte profissional de acordo
com as suas necessidades, de forma a manter a máxima
produtividade.

myTraining
O myWorld inclui o acesso a material de treino on-line, e ao registo
para a recepção de newsletters ou outros eventos locais.
Vantagem – aumente o nível de conhecimento, mantendo-se
ao corrente das mais recentes informações sobre os seus
equipamentos.

Algumas opções poderão não estar disponíveis.
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