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empower
Doe nu meer in minder tijd. Empower verbindt
u met meer informatie en GE-tools dan ooit
tevoren. Het is uw dagelijks trefpunt voor
productiviteit en belangrijke informatie.

• Productinformatie
• Prijzen
• Productbeschikbaarheid
• Gepersonaliseerde offertes
• Aanbiedingen op maat
• Productconfiguratie
• Bestellen
• Bestelling opvolgen
• Dienst na verkoop
Empower biedt u de informatie die u nodig
heeft om alle vragen te kunnen beantwoorden,
beslissingen te nemen, uw bedrijf te runnen en
te voldoen aan de behoeften van uw klanten in
één eenvoudig te gebruiken portaal.

U beschikt over een krachtige nieuwe tool
die u zal helpen dingen gedaan te krijgen.

Gepersonaliseerde toegang, altijd en overal ...
vanaf uw desktop, laptop, tablet of smartphone
Eenvoudiger, slimmer, sneller
Krachtige nieuwe mogelijkheden komen
met Empower snel en eenvoudig binnen
handbereik: het beheer van meerdere
leveringen per bestelling, gepersonaliseerde
voorstellen en toegang tot belangrijke data.

Start vandaag
Connecteer met GE en met uw klanten.
Empower is dé nieuwe tool voor snelle
antwoorden, nieuwe ideeën en tips van GE
experts. Ontworpen om u de beste service
te leveren, uw productiviteit te verhogen
en u in staat te stellen te communiceren
met elk digitaal apparaat. Vanaf elke
locatie.

U heeft de leiding
Empower is hét hulpmiddel voor alles wat
gerelateerd is aan de business van GE
Industrial Solutions. Van onderzoeken tot
bestellen, opvolgen en eindrapportering,
u heeft de volledige controle en krijgt
real-time antwoorden.
U bent op de hoogte
Proactieve meldingen, uitgebreide
rapportering en een directe lijn naar GE
experts geven u een informatievoordeel.
U bent op deze manier in staat om meer
klanten te bereiken, uw productiviteit te
verhogen en meer te doen met minder tijd
en inspanningen.

Empower is er voor u.
Uw onderneming en processen zijn
uniek, en uw Empower ervaring is
daarop afgestemd. Personaliseerbare
dashboards, sjablonen, product
configuraties en meer tijdswinst:
ontdek de mogelijkheden en herleid de
kans op fouten. Bovendien kunt u alle
functionaliteiten aanpassen op maat van
uw bedrijf, voor een optimaal gebruik.

Controleer de beschikbaarheid van producten, plaats bestellingen, volg leveringen op en krijg ordergegevens – u kunt het allemaal in een oogwenk met Empower.
Bovendien kan u tijd besparen met tools die u aan ordergroeperingen herinneren, goedkeuringen opvolgen, collega’s informeren en duidelijke, beknopte
informatie creëren – en delen met uw klanten.
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GE is een Europese marktleider op het gebied van laag- en middenspanningsproducten
zoals: verdeel- en meterkasten en modulaire componenten, industriële schakelen beveiligingscomponenten, automatiserings- en sturingscomponenten, kasten
en verdeelborden voor industriële toepassingen. De behoefte aan deze producten
komt met name van groothandelaars, installateurs, bordenbouwers,
OEM’s en nutsbedrijven gevestigd over de hele wereld.
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