
  

 

 

 

 
P R ES SI N FO RM A TI O N  
Ahrensburg, den 14 november 2019 

  

Hitta snabba lösningar med 
grundutbudet: ESYLUX gör 
leveranstiderna transparenta  
Tillverkaren ESYLUX gör leveranstiderna transparenta för hela sitt utbud, så 
att kunderna effektivt kan hitta lösningar som snabbt är tillgängliga. Man 
skiljer på grundutbudet, med leverans från lagret inom 48 timmar eller 10 
arbetsdagar, och övriga produkter med leveranstid på begäran. På ESYLUX 
webbplats kan kunderna genast se vilka artiklar som ingår i grundutbudet 
med hjälp av produktfilter eller piktogram. 
 
Beroende på material, leverantörer, produktionskostnader och avslutande 

kvalitetskontroller kan produkternas leveranstider skilja sig åt markant. För att 

förbättra kundernas översikt och effektivitet har ESYLUX sorterat hela sitt utbud 

av intelligenta automations- och ljuslösningar efter leveranstider.  

 

Grundutbud inom 48 timmar eller 10 arbetsdagar 
Vi har valt att fokusera på tillverkarens grundutbud, som är uppdelat i två klasser: 

Produkter i lager som är leveransklara inom 48 timmar samt produkter som går 

snabbt att tillverka och är leveransklara inom maximalt 10 arbetsdagar. Med hjälp 

av produktfiltret på ESYLUX webbplats går det snabbt att sammanställa de två 

artikelklasserna till en produktkategori. ”På så sätt kan kunderna snabbt och 

enkelt hitta de snabbast tillgängliga lösningarna. Därigenom kan projekt planeras 

och utföras effektivare och pålitligare” säger Anne Spielberg, internationell 

marknadschef för ESYLUX.  

 

Som alternativ eller komplettering till produktfiltret visar ett piktogram vid varje 

produkt vilken klass den tillhör. Komponenter i grundutbudet är märkta med ”48h” 



  

 

 

 

eller ”10d”. Alla andra artiklar, där kunden behöver ta reda på leveranstiden, är 

märkta med ett ”i”. För att inte förlora resultatet av en produktsökning går det att 

spara de automations- och ljuslösningar som du hittar på en minneslista. Den kan 

E-postas till en handelspartner, 

skickas som beställning till ESYLUX eller hämtas som PDF.  

Det här går även att se för varje produkt i nästa ESYLUX katalog 2020/2021. 

ESYLUX ger sina kunden ett förbättrat, effektivt verktyg för att planera och utföra 

projekt inom sensorbaserad byggnadsautomation och intelligent belysning. 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

Om ESYLUX – Performance for Simplicity 
ESYLUX utvecklar, producerar och säljer intelligenta automations- och 

ljuslösningar som ger bättre livskvalitet och energieffektivitet på kontor, i skolor 

och på vårdinrättningar. I centrum står enskilda människors önskningar och 

behov, och företaget värderar enkelt handhavande i produktlösningarna särskilt 

högt. Grossister, installationsfirmor, el- och ljuskonsulter och arkitekter litar som 

kunder och partner till den mer än 50-åriga erfarenheten av marknaden och 

ESYLUX personliga expertråd. Med den forskning, utveckling och produktion som 

bedrivs vid det tyska sätet i Ahrensburg uppfyller tillverkaren dessutom de högsta 

kvalitetskraven. Företaget är globalt: ESYLUX arbetar tillsammans med erfarna 

handelsföretag och är representerade i Europa, Asien och Oceanien med en 

mängd dotterbolag. 

Mer information finns på www.esylux.com 
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Bilder och bildtexter 
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Produktfilter på ESYLUX webbplats 
Med produktfiltret på ESYLUX webbplats går det snabbt att se vilka artiklar som 

ingår i grundutbudet. Piktogrammen vid produkterna gör leveranstiden ännu mer 

synlig. 

 

Utskriftsvänlig version: Nedladdning 
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