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„ErP“ įrankis

„Šilumos 
siurblių 

patarėjas“

bosch.lt bosch.lt

Naujasis „Bosch“ partnerių portalas

Viską, ko jums reikia, rasite čia

C

D

HB A „Bosch“ partnerių portalas yra vienintelė platforma, jungianti visas 
skaitmenines paslaugas. Visos programos sujungtos per vieną prisijungimo 
funkciją, o vientisas dizainas užtikrina patogų naudojimą ir prekės ženklo 
identifikavimą. Visiškai integruotos paslaugos dalijasi viena klientų duomenų 
baze. Portalas yra įrankis, leidžiantis montuotojui patekti į skaitmeninį pasaulį!

Produkto registracija
Patogi nuoroda, kurią spustelėję galite lengvai 
užregistruoti naujai įdiegtus gaminius. Čia taip pat 
rasite visų užregistruotų gaminių apžvalgą su 
svarbiausia informacija. Šiuos duomenis taip pat 
galite tiesiog eksportuoti į „Excel“ failą.

Kampanijas
Keičiama aktualių naujienų ir akcijų apžvalga kartu 
su specialiais pasiūlymais partnerių parduotuvėje ir 
kitais įdomiais faktais.

Partnerių parduotuvė
Platus asortimentas su įvairiais produktais ir 
paslaugomis, už kurias jūs, kaip partneris, galite 
panaudoti savo surinktus taškus Programa yra nuolat 
papildoma. Tiesiog dažniau prisijunkite!

Įrankiai
„Bosch“ padeda jums, kaip partneriui, naudingais 
skaitmeniniais įrankiais, kuriais galite greitai gauti 
informacijos arba kompetentingai konsultuoti savo 
klientus. Mygtuku galite bet kada vienu spustelėjimu 
pasirinkti įrankius, pvz., „ErP“ įrankį arba „Šilumos 
siurblių patarėjas“. 

Tašku balansas
Partnerių programoje sukauptų taškų apžvalga. Be 
dabartinio likučio, taip pat rasite savo taškų istoriją 
ir taškų, kurių galiojimas gali baigtis metų pabaigoje, 
apžvalgą.

https://bosch-lt-home.thernovo.com/home

Dar nesate „Bosch“ partneris?
Tada turėtumėte greitai tapti vienu iš jų ir užsiregistruoti, kad taip pat galėtumėte automatiškai 
rinkti vertės taškus ir naudotis visais kitais privalumais. Daugiau informacijos rasite svetainėje 
https://bosch-lt-home.thernovo.com/home arba teiraukitės savo vadybininko.

NURODYMAS!

Paskyra
Spustelėję šią nuorodą pateksite 
į savo įmonės profilio ir 
asmeninio profilio informaciją.

Daugelį čia pateiktų duomenų ir 
nustatymų galite atnaujinti arba 
pakoreguoti patys. Tai taikoma, 
pavyzdžiui, teisėms, kurias 
suteikėte darbuotojams 
partnerių portale.

Atkreipkite dėmesį, kad jūsų 
darbuotojai matys mažiau 
langelių ir neturės prieigos prie 
rezultatų ir partnerių 
parduotuvės.

NAUJA!
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Hidraulikos duomenų bazė
Hidraulinėje duomenų bazėje pateikiami sistemos 
pavyzdžiai, įskaitant funkcinį aprašymą, grandinės 
schemą ir sistemos konfigūraciją.

Dokumentai ir atsisiuntimai
Šiame puslapyje galite lengvai pasiekti 
dažniausiai naudojamus logotipus, gaminių 
nuotraukas ir reklaminę medžiagą.

Techniniai dokumentai
Vos vienu spustelėjimu pateksite į mūsų interneto 
svetainę, kurioje rasite reklaminių brošiūrų, 
montavimo ir naudojimo instrukcijų bei kitų 
techninių dokumentų. Dėl paieškos funkcijos ir 
parsisiuntimo galimybės ja naudotis ypač paprasta.
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