VIESMANN
Клієнтський портал Viessmann Україна –
Інформація для партнерів
Інструкція
Доступ до Порталу:
Партнери, зареєстровані в нашій бухгалтерській програмі, мають доступ до клієнтського порталу.
В поле User-ID вводьте свій номер клієнта, який відображається в рахунках і комерційних пропозиціях
(з 9 цифр, починається на 92).
В поле Password вводьте поштовий індекс із адреси Вашого підприємства, внесеної в нашу базу
даних. Тобто це поштовий індекс у Вашій юридичній адресі.

Якщо Вам не вдасться увійти в систему під цими даними, телефонуйте регіональному менеджеру, з
яким Ви працюєте, або в наш головний офіс (тел. 044 3639841, ел. пошта info-ua@viessmann.com). Ті,
хто має доступ до Онлайн-системи замовлень, можуть заходити під своїми логіном і паролем для цієї
системи.

Стартова сторінка «Інформація для партнерів»:

Тут містяться посилання на основні розділи сайту («ВАЖЛИВЕ»), останні оновлення («Новини»),
банери-посилання на обрані розділи (База даних документації, Система онлайн-замовлень, База
даних запчастин Spares-App). Розділ «Швидко перейти» містить посилання на сторінки сайту по
ключових словах.
Також для навігації по розділах Порталу використовуйте меню у верхній частині сторінки.
Важливо: щоб меню відображалось коректно, установіть пріоритет для української мови у
налаштуваннях інтернет-браузера. (Переклад російською мовою може бути не зовсім правильним).

Розділ «Швидко перейти»: посилання на сторінки в різних розділах Порталу, відсортовані за
абеткою.

Розділ «Програмне забезпечення >>> Онлайн-інструменти»: корисні розрахункові програми, з
якими можна працювати в режимі онлайн. Тут же є інформація про Систему онлайн-замовлень, і
якщо у Вас ще немає доступу до неї, можна заповнити форму-запит на її підключення.

Розділ «Програмне забезпечення >>> Програми»: програми, які вимагають установки на Вашому
комп’ютері. Це розрахункові програми по теплових насосах і сонячних колекторах, а також
симулятори регуляторів Vitotronic.

Розділ «Маркетингова підтримка»: матеріали, корисні для Вашого веб-сайту та оформлення офісу.
Зокрема, каталог MediaService: дуже велика база даних фотографій, графіків та інших ілюстрацій по
всьому діапазону обладнання Viessmann.

Розділ «Документація»: велика підбірка різноманітної корисної інформації. Тут є опитувальні листи
та актуальні прайс-листи, а також брошури-посібники з проектування геліосистем, когенераційних
установок, парових котлів тощо. Через розділ «Документація >>> Технічна документація» Ви
відкриєте повну базу даних технічних брошур по нашому обладнанню: технічні паспорти, інструкції з
монтажу, сервісу, експлуатації. Зверніть увагу, що в основній (відкритій для всіх) частині нашого
сайту, в розділі «Інструкції з експлуатації» викладена скорочена версія цієї бази, без інструкцій з
монтажу та сервісу.

У розділі «Технічне обслуговування & Сервіс» Ви знайдете форму запиту на нашу технічну службу,
онлайн-каталог запчастин Spares-App (також відомий як ETApp), телефон цілодобової гарячої лінії та
посилання на німецький інтернет-форум для фахівців з обслуговування нашої техніки.

