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Online plannen, projecten 
sneller implementeren:  
De stuklijsten per ruimte van 
ESYLUX 
Met de stuklijsten per ruimte heeft ESYLUX een nieuwe functie in zijn 
website geïntegreerd, die klanten per direct ondersteunt bij het plannen van 
projecten. Alle ruimten van een object kunnen in de lijst worden gemaakt 
onder een afzonderlijke projectnaam en de geselecteerde componenten 
kunnen eenvoudig en overzichtelijk voor iedere ruimte worden 
samengesteld. De gebruiker kan de lijst vervolgens in verschillende 
formaten verder verwerken of direct een offerte aanvragen.  
 
Verschillende soorten ruimtes in kantoren, onderwijsinstellingen en 

zorginstellingen vereisen in het algemeen verschillende automatiserings- en 

verlichtingsoplossingen om functionele of esthetische redenen. Met de stuklijsten 

per ruimte op de ESYLUX-website kunnen klanten deze voortaan overzichtelijk 

realiseren voor alle etages en ruimten van een object. 

 

Eenvoudig en overzichtelijk stuklijsten voor projecten samenstellen 
De stuklijst per ruimte is een afzonderlijk bewerkbaar en met gebouwen, etages of 

ruimten uitbreidbaar online formulier, dat kan worden geopend via een pictogram 

bovenaan op de website. Na het invoeren van projectspecifieke informatie kan de 

gebruiker een willekeurig aantal ruimten met een eigen naam toevoegen aan de 

lijst. Met behulp van een zoekopdracht die automatisch worden aangevuld, 

kunnen de gewenste componenten vervolgens eenvoudig worden samengesteld 

met het gewenste aantal stuks per ruimte. In plaats daarvan kunnen artikelen uit 



  

 

de favorietenlijst ook rechtstreeks worden overgebracht naar de stuklijst per 

ruimte.  

 

Excel, PDF of offerteaanvraag 
De gebruiker heeft vervolgens verschillende mogelijkheden voor verdere 

verwerking of gebruik van de stuklijst per ruimte. Ten eerste kan hij of zij de lijst 

zelf opslaan op de website, om deze later te wijzigen of voltooien. De lijst kan dan 

bij een volgend bezoek met hetzelfde pictogram opnieuw worden opgevraagd. Als 

de lijst gereed is, kan hij/zij deze downloaden als MS EXCEL- of PDF-document. 

"Onze klanten kunnen het plannings- en bestelproces dus heel eenvoudig en 

gestructureerd uitvoeren, zelfs voor kleinere projecten", aldus Anne Spielberg, 

hoofd internationale marketing bij ESYLUX. 

 

De link naar de stuklijst per ruimte bevindt zich rechtsboven op de website. Als de 

gebruiker tevens geïnteresseerd is in een aanbieding op maat voor zijn/haar 

huidige samenstelling, leidt een link in het onderste gedeelte van de lijst 

rechtstreeks naar het juiste formulier. 

 

 

 

 
  



  

 

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 50 jaar ervaring in de markt en 

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

onderzoek, ontwikkeling en productie in de Duitse vestiging Ahrensburg 

plaatsvinden, 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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Stuklijst ruimte  
Maakt objectplanning overzichtelijker: De stuklijst per ruimte op de ESYLUX-

website. 
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