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Nya appen MySchneider Electrician - elektrikerns högra hand!
Den nya appen MySchneider Electrician omvandlar varje
elektrikers smartphone till ett kraftfullt och professionellt
verktyg som avsevärt underlättar arbetet. Med appen kan
man bl.a. välja strömbrytare och vägguttag till sitt projekt,
konfigurera elcentralen och få fullständig dokumentation
som centralöversikt, enlinjeschema och etiketter.
Tack vare den nya appen mySchneider Electrician kan elektriker utföra fler arbetsuppgifter direkt ute på arbetsplatsen
istället för vid skrivbordet. Appen gör jobbet mycket enklare
samtidigt som slutkunden får en snyggare installation och
tydligare dokumentation när arbetet är slutfört.
Appen har ett stort utbud av funktioner, bl.a. hittar man
en komplett produktkatalog som ger elektrikern tillgång till
all produktinformation. I appen finns även det nya verktyget
eQuote som gör det möjligt att välja apparater och konfigurera
elcentral. Efter att ha angett förutsättningarna för projektet,
som boendeform, bostadsyta, infälld- eller utvändig kapsling
m.m. skapar eQuote ett förslag och utfärdar full dokumentation. Dokumentationen som utöver bl.a centalöversikt,
enlinjeschema och etiketter även innehåller en fullständig
materialspecifikation kan mailas direkt till slutkunden eller till
grossisten för beställning eller förfrågan om pris.
Appen MySchneider Electrician är dessutom fullt synkroniserad med eDesign, ett webbaserat konfigureringsverktyg
Appen MySchneider Electrician omvandlar varje elektrikers
för desktop. Det gör det möjligt för elektrikern att påbörja sitt
projekt ute på arbetsplatsen och sedan plocka upp det i eDe- smartphone till ett kraftfullt och professionellt verktyg som avsevärt
sign och fortsätta där hen slutade. eDesign guidar konfigura- underlättar arbetet.
tionen och med hjälp av dra-och släpp funktion kan man själv
placera ut, ändra och flytta komponenter. eDesign kontrollerar
och bekräftar då även placering/installationen av komponeneQuote: Konfigurera elcentral och välj apparater för ditt projekt,
terna. När elcentralen är klar utfärdas samma dokumentasnabbt och enkelt. Visa pdf med dokumentation och dela direkt
tion som i eQuote och går att skriva ut eller dela. Det sparar
med din kund eller grossist. Synkroniserar med eDesign i din
elektrikern ovärderlig tid.
dator.
Med hjälp av projektledningsverktyg i appen kan man få en
eDesign: Konfigurera din Wiser Energy anläggning.
automatisk påminnelse om viktiga datum och möten. Det går
Produktkatalog: Få hela produktkatalogen i mobilen; sortiment,
även att ha direktkontakt med supporten, antingen genom att
produkter, brochyrer, FAQ och miljödokumentation. Skapa din
chatta online, maila eller ringa direkt.
egen katalog med favoriter och dela via mail.
Appen hittar du på appstore och google play.

Om Schneider Electric
Schneider Electric är en ledande specialist inom digital utveckling av energihantering och automation i hem, fastigheter,
datacenter, infrastruktur och industrier. Med närvaro i över 100 länder är Schneider Electric världens ledande företag inom
energihantering - mellanspänning, lågspänning, avbrottsfri kraft och automationssystem. Vi erbjuder integrerade lösningar
som effektivt kombinerar energi, automation och mjukvara. I vårt globala ekosystem samarbetar vi i vår öppna plattform
med ett stort nätverk av partners, systemintegratörer och utvecklare för att leverera realtidskontroll och optimala lösningar. Vi tror att alla fantastiska medarbetare och partners gör Schneider till ett fantastiskt företag. Vårt engagemang för
innovation, mångfald och hållbarhet säkerställer att ”Life is On” är överallt och för alla.
www.schneider-electric.se
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