
  

 

 

 

 
P E RS BE RI C H T  
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Snel oplossingen vinden met 
het kernassortiment: ESYLUX 
zorgt voor transparantie bij 
levertijden  
De fabrikant ESYLUX maakt de levertijden van zijn assortiment transparant, 
zodat zijn klanten gericht en snel beschikbare oplossingen kunnen vinden. 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen een kernassortiment met een 
leverbaarheid vanaf magazijn binnen 48 uur of vanaf 10 werkdagen, en alle 
andere producten, waarvoor een levertijd op aanvraag geldt. Op de website 
van ESYLUX kunnen klanten de artikelen van het kernassortiment direct 
identificeren via het productfilter of pictogrammen op het product direct 
identificeren. 
 
Afhankelijk van de gebruikte materialen, de toeleveranciers, de 

productiewerkzaamheden en de afsluitende kwaliteitscontrole kunnen de 

levertijden van producten deels duidelijk van elkaar afwijken. Om het overzicht en 

de efficiëntie voor zijn klanten te verbeteren heeft ESYLUX zijn gehele 

assortiment door middel van intelligente automatiserings- en 

verlichtingsoplossingen geclassificeerd.  

 

Kernassortiment binnen 48 uur of 10 werkdagen 
Op de voorgrond treedt daarbij het kernassortiment van de fabrikant, dat in twee 

klassen is onderverdeeld: Producten op voorraad, die binnen slechts 48 uur 

leverbaar zijn, en snel te produceren producten met een levertijd van maximaal 

10 werkdagen. Met behulp van het productfilter op de ESYLUX-website kunnen 

de artikelen uit beide klassen binnen een productcategorie snel worden bepaald. 



  

 

 

 

"Daardoor vinden klanten snel en eenvoudig oplossingen die in een mum van tijd 

beschikbaar zijn. Zo kunt u projecten efficiënter en betrouwbaarder plannen en 

aansturen", aldus Anne Spielberg, leider van het internationale marketingteam 

van ESYLUX.  

 

Als aanvulling op of als alternatief voor het productfilter, toont een pictogram bij 

elk product tot welke klasse het product behoort. Componenten van het 

kernassortiment zijn aangeduid met "48h" of "10d". Alle andere artikelen waarbij 

klanten informatie over de levertijd moeten inwinnen, zijn gekenmerkt met een "i". 

Om ervoor te zorgen dat het resultaat van het zoeken naar een product niet 

verloren gaat, kunnen alle gevonden automatiserings- en verlichtingsoplossingen 

zoals gebruikelijk op een favorietenlijst worden geplaatst. Deze kan dan per e-

mail bijvoorbeeld aan de handelspartner 

worden verzonden, als bestelaanvraag naar ESYLUX worden getuurd of als PDF 

worden gedownload.  

De volgende ESYLUX-catalogus 2020/2021 in analoge vorm zal eveneens het 

thema bij elk product visualiseren. ESYLUX biedt zijn klanten zo een verbeterde, 

efficiënte tool voor planning en realisatie van projecten voor op sensoren 

gebaseerde gebouwautomatisering en intelligente verlichtingsoplossingen. 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

Over ESYLUX – Performance for Simplicity 
ESYLUX ontwikkelt, produceert en verkoopt intelligente automatiserings- en 

verlichtingsoplossingen, die in kantoorgebouwen, onderwijsinstellingen en 

zorginstellingen voor meer levenskwaliteit en energie-efficiëntie zorgen. In het 

middelpunt staan de wensen en behoeften van de individuele mens, waarbij het 

bedrijf bijzonder veel belang hecht aan productoplossingen die eenvoudig in 

gebruik zijn. Groothandelaren, installatiebedrijven, elektro- en lichtplanners en 

architecten vertrouwen als klanten en partners op meer dan 50 jaar ervaring in de 

markt en op het persoonlijke, vakkundige advies van de ESYLUX-experts. 

Onderzoek, ontwikkeling en productie vindt in de Duitse vestiging Ahrensburg 

plaats en daarmee voldoet de fabrikant bovendien aan de hoogste 

kwaliteitseisen. De verkoop vindt wereldwijd plaats: ESYLUX werkt met ervaren 

handelsondernemingen samen en wordt in Europa, Azië en Oceanië door talloze 

dochterondernemingen vertegenwoordigd. 

Meer informatie op www.esylux.com 
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Foto's en fotobijschriften 
(Bron: ESYLUX GmbH) 

 

 
Productfilter ESYLUX-website 
Via het productfilter op de website van ESYLUX kunnen artikelen uit het 

kernassortiment snel worden geïdentificeerd. Daarnaast geven pictogrammen bij 

de producten de levertijd aan. 

 

Afdrukbare versie: Download 
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