
  

 

PR ES SI N F OR M AT I ON   
Ahrensburg, den 10 mars 2022  
 

Planera online, snabbare 
projektering av projekt:  
Materiallista  per rum från 
ESYLUX 
Med en materiallista per rum har tillverkaren ESYLUX integrerat en ny 
funktion på sin webbplats som hjälper kunder redan i planeringsstadiet för 
projektet. Under ett individuellt projektnamn kan alla rum i ett objekt läggas 
till i listan och de utvalda komponenterna för varje rum kan sammanställas 
på ett enkelt och överskådligt sätt. Dessutom kan användaren bearbeta 
listan i flera olika format eller omedelbart initiera en offertförfrågan.  
 
Olika rum i kontor, skolor och vårdinrättningar kräver i regel olika automations- 

och ljuslösningar av funktionella eller estetiska skäl. Med en materiallista per  rum 

på ESYLUX-webbplatsen kommer kunder framöver att kunna realisera detta på 

ett överskådligt sätt för alla våningar och rum i ett objekt. 

 

Sammanställ materiallistor för projekt på ett enkelt och överskådligt sätt 
Materiallistan för ett rum består av ett onlineformulär som kan bearbetas 

individuellt samt utvidgas byggnads-, vånings- eller rumsvis. Den kan öppnas via 

en ikon högst upp på webbsidan. Efter inmatning av projektspecifik information 

kan användaren lägga till ett valfritt antal rum som kan namnges fritt i listan. De 

önskade komponenterna kan dessutom sammanställas rumsvis i önskat antal 

genom en Autocomplete-sökning. Alternativt kan artiklar från minneslistan föras 

över direkt till materiallistan.  

 

 

 



  

 

Excel, PDF eller offertförfrågan 
Dessutom har användaren flera alternativ för bearbetning resp. användning av 

materiallistan. Den kan sparas på webbplatsen ifall  man vill ändra eller 

komplettera den vid ett senare tillfälle. Vid nästa besök kan den hämtas och 

användas på nytt via samma ikon. Om listan är klar kan du ladda ned den som 

MS-EXCEL- eller PDF-dokument. ”Våra kunder har därför möjligheten att på ett 

enkelt och strukturerat sätt även realisera mindre projekt i planerings- resp. 

beställningsstadiet”, säger Anne Spielberg, chef för internationell marknadsföring 

på ESYLUX. 

 

Länken till rummets materiallista hittar du uppe till höger på hemsidan. Skulle 

användaren dessutom vara intresserad av ett personligt erbjudande i sin aktuella 

sammanställning, finns en länk i nedre delen av listan som leder direkt till ett 

passande formulär. 

 

 

 

 
  



  

 

Om ESYLUX – Performance for Simplicity 
ESYLUX utvecklar, producerar och säljer smarta 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, installatörer, el- och ljuskonsulter och arkitekter förlitar sig på den 

nästan 50-åriga erfarenheten av marknaden och personlig rådgivning från 

ESYLUX:s specialister. Genom den forskning, utveckling och produktion som 

bedrivs vid anläggningen i tyska Ahrensburg uppfyller tillverkaren dessutom de 

högsta kvalitetskraven. Företaget är globalt: ESYLUX samarbetar med rutinerade 

återförsäljare och företräds genom en mängd filialer i Europa, Asien och 

Oceanien. 

 

Mer information finns på www.esylux.com 
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Bilder och bildtexter 
(Källa: ESYLUX Sverige AB) 

 

 
Materiallista för rum  
Ger bättre översikt vid objektplaneringen: Materiallista för rum på ESYLUX-

webbplatsen. 
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