myWorld @
Leica Geosystems
Hela världen i dina händer

myEquipment
För att din mätgrupp ska kunna vara så produktiv som möjligt, gör du stora investeringar
i utrustning. Sådana investeringar måste aktivt underhållas.

Direkttillgång till
produktinfo och kunskap

Din fördel – myWorld erbjuder all information du behöver för att aktivt kunna
hålla din utrustning på topp och behålla sitt värde.

Med myWorld har du en värld av info
i dina händer, med en skatt av
information dygnet runt kan du enkelt

myKnowledge

öka din effektivitet och hålla dig själv

Kunskap är nyckeln till framgång för ditt företag. Utbildning och support är grunden

och dina produkter uppdaterade.

för att bygga kunskap i mätgruppen.
Din fördel – med myWorld har dina anställda tillgång till en skatt av
information för att kunna göra sitt bästa.

myWorld.leica-geosystems.com

Registrera på myWorld.leica-geosystems.com
myProducts
Visa detaljerad information dina produkter, utför en enkel automatiserad uppdatering on-line, håll dig uppdaterad med den
senaste dokumentationen eller köp tillval och Kundvårdsprodukter,
CCP-kontrakt.
Din fördel – håll dig uppdaterad och få ut det mesta av
din produkt.

myService
Med myWorld kan du visa hela servicehistoriken för din produkt
och få direkt tillgång till status för aktuella serviceärenden.
Din fördel – undvik egna servicenoteringar utan planera
för ditt arbete med vetskap om exakt när utrustningen
kommer tillbaka från service.

mySupport
Med myWorld kan du skapa supportärenden on-line och få snabbt
svar från proffs. Dessutom kan du se en komplett förteckning över
dina supportärenden.
Din fördel – professionell support praktiskt och enkelt för
att kunna upprätthålla maximal produktivitet.

myTraining
myWorld innehåller utbildningsmaterial och registrering för
nyhetsbrev eller lokala seminarier och utbildningar on-line.
Din fördel – förbättra din kunskap och produktivitet
genom att hålla dig uppdaterad med den senaste
informationen om din produkt.

Vissa funktioner är inte tillgängliga på alla marknader.
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