Tid över
för andra
saker.

Portalen för
verktygstillverkning.

Mål.
I samarbete med våra kunder har vi
optimerat HASCO-portalen, gett den ny
skepnad samt anpassat funktioner och
tjänster efter våra kunders behov. Nu
lanserar vi vår nya portal och flera saker
blir mycket enklare och smidigare.
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Special

Kontakt
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Smart HASCO
produktsökning.
Med bara några klick hittar du enkelt den
produkt du söker bland HASCO:s över
100 000 olika produkter.
– Effektiv produktsökning med
omfattande fulltextsökningar
– Filtrera mellan 30 olika produktgrupper
– Fråga live om produkten finns på lager

Enkel
kostnadsberäkning.

Varukorg

Ett verktygsförslag på 60 sekunder.
– Separat verktygsberäkning
– Direkta kostnadsberäkningar – gäller
även specialbeställningar
– Sammanställ reservdelslistor, generera
en order och beställ efter listorna
– Hjälp under köpprocessen med lagrade
komihåglistor
– Boka enkelt en order av din offert på
webben eller en upprepning av tidigare
order

Verktygskonfiguration
genom en knapptryckning.
Med hjälp av vår kraftfulla HASCO mould unit assistent, konfigurerar du
snabbt och enkelt ett nytt verktyg – och efter bara fem steg är du i mål.
– Komplett sortiment av monteringsfärdiga systemkomponenter
– Överskådlig designprocess
– Redigering för enskilda formkonstruktioner

Fråga live efter
offerter och
beställningar.
Ditt kundkonto innehåller all nödvändig
information för att hantera din order.
– Full insyn i orderprocessen
– Fullständig överblick över
förfrågningar och order
– Information dygnet runt
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Assistent

CAD-export

PDF, 255,0KB

Ladda ned
CAD-data.

Du väljer – på HASCO portalen har vi lagrat
över 40 olika CAD-format.
– Drivrutin med direktkoppling till de flesta
förekommande CAD-systemen
– Använd olika format för datautbyte
– Smidig exportering av komponentlistor för
beräkning av kostnader

Snabba och
pålitliga leveranser.
Vi erbjuder full insyn enkelhet när det
gäller er logistik.
– Leverans till alla orter i hela världen
– Fri frakt inom hela EU, Schweiz,
Turkiet och Norge
– Tracking, sökmöjlighet på dina
leveranser
– Skräddarsydd produktetikettering
kan erhållas på begäran

Körs!
Shop

Om HASCO

Allt i ett system.
Med vår nya HASCO portal förenar vi företagets hemsida och butik, så att du hittar allting på en och samma adress –
www.hasco.com.
– All information, innovationer
och tjänster
– Beräkning av formställ, konfigurering,
beställning av plattor och
komponenter
– Snabbt, enkelt, översiktligt
och komplett

www.hasco.com –
under hela dygnet och
över hela världen.
När du använder vår nya HASCO kundportal
kan du beställa alla produkter, innovationer
och tjänster under hela dygnet, var du än
befinner dig i världen.

HASCO Hasenclever GmbH + Co KG
Postfach 1720
D-58467 Lüdenscheid
Römerweg 4
D-58513 Lüdenscheid
Tel. +49 2351 957-0
Fax +49 2351 957-237
www.hasco.com
info@hasco.com
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