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empower
Wykorzystaj energię by robić więcej, w krótszym
czasie. empower połączy Cię z większą ilością
informacji i zasobów GE niż kiedykolwiek
wcześniej. To Twój nowy klucz do ważnych
informacji i wysokiej produktywności w
codziennych zadaniach.

• Informacje o produkcie
• Cenniki
• Dostępność produktów
• Wyceny
• Indywidualne zapytania
• Konfiguratory produktów
• Składanie zamówień
• Śledzenie dostaw
• Wsparcie posprzedażowe
Teraz, informacje których potrzebujesz aby
odpowiadać na zapytania, podejmować trafne
decyzje, prowadzić swój biznes i spełniać
oczekiwania klientów, są dostępne na jednym,
łatwym w obsłudze, portalu.

W zasięgu ręki masz narzędzie dzięki,
któremu załatwisz do końca
najważniejsze sprawy.

Dostęp do zasobów, gdziekolwiek, kiedykolwiek...
z Twojego komputera, laptopu, tabletu czy smartfonu
"Simpler, smarter, faster"
Kompletnie nowe możliwości – takie jak
zarządzanie wieloma dostawami jednego
zamówienia czy indywidualny wygląd
Twoich wycen – bez zbędnego czekania
czy przechodzenia przez skomplikowane
procedury.

Zacznij już dziś
Nawiąż nowe relacje z GE oraz swoimi
klientami.
empower to Twój portal do szybkich
odpowiedzi, nowych idei oraz ekspertów.
Został stworzony by pomóc Tobie w
sprawnej obsłudze klienta, przez wysoką
produktywność i dostęp do wiedzy w
każdym miejscu i na każdym urządzeniu.

Ty dowodzisz
empower to Twoje narzędzie do całej oferty
GE Industrial Solutions. Od wyszukiwania i
zapytań, do składania zamówień, śledzenia
dostaw i tworzenia raportów, masz
kompletną przejźystość i dane pod ręką.
Jesteś poinformowany
Wyprzedzające powiadomienia,
kompleksowe raportowanie i bezpośredni
dostęp do ekspertów GE dadzą Ci
przewagę informacyjną. Masz energię
by wygrywać kolejne zlecenia, podnosić
swoją produktywność i robić więcej

empower jest dla Ciebie
Twój biznes jest unikalny i takie może
być Twoje narzędzie empower. Dostosuj
do swoich potrzeb raporty, formularze
i konfiguratory i zaoszczędz swój czas
oraz uniknij pomyłek. Możesz sam
skroić narzędzie empower na miarę
swojego biznesu.

Sprawdzanie dostępności, składanie zamówień, śledzenie dostaw – możesz to wszystko od razu z empower. W dodatku, zaoszczędzisz czas dzięki opcjom
zapamiętywania zamówień, uzgodnisz trasę dostawy czy poinformujesz klienta o statusie zamówienia w prosty i przej źysty sposób.
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Przygotuj się na prostszy, szybszy dostęp do oferty GE!
empower to kompletnie nowa platforma cyfrowa, która pozwoli Ci na dotarcie do
informacji, składanie zamówień, śledzenie dostaw czy przeglądanie faktur. Wszystko

czego potrzebujesz do rozpoczęcia pracy to przeglądarka internetowa i zadanie do wykonania.
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