COMUNICADO DE IMPRENSA
Ahrensburg, 15 de Fevereiro de 2018

Soluções inteligentes de
automação e iluminação
apresentam: novo
lançamento do Website da
ESYLUX
O fabricante ESYLUX apresenta no início do ano um Website reformulado,
elaborado com imagens modernas, uma estrutura clara e intuitiva e uma
melhor "Usability" (facilidade de utilização)

Tempos de carregamento curtos, navegação intuitiva, visualização clara em
todas as unidades terminais – são apenas alguns requisitos para uma
apresentação de sucesso na Internet. O fabricante ESYLUX remodelou
completamente o seu Website, para melhor adaptar a sua apresentação digital
aos hábitos e exigências dos seus utilizadores.
Imagens maiores com uma navegação mais simples
A nova página inicial acolhe o utilizador com uma imagem maior e demonstra
imediatamente que o tema da automação e iluminação orientadas para as
necessidades desempenham o papel principal na ESYLUX. Os respectivos
teasers permitem um acesso rápido e directo, para conhecer melhor as soluções
e inovações. "Para além de uma facilidade de utilização nitidamente superior, a
sinergia entre a automação e a iluminação está claramente no centro das
atenções no projecto", afirma Anne Spielberg, directora do marketing
internacional da ESYLUX.
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Na área Inovações, o utilizador conhece os conceitos com os quais a ESYLUX
melhorou a qualidade de vida e a eficiência energética em edifícios de escritórios,
estabelecimentos escolares e unidades de saúde. Os conceitos vão desde a
utilização de sensores para a automação em função das necessidades através
de sistemas de iluminação ligados em rede, passando pela Human Centric
Lighting energeticamente eficiente da tecnologia SymbiLogic. No menu Soluções,
encontram-se exemplos de aplicações e planeamentos das soluções de
automação e iluminação para tipos de espaços específicos, tais como escritórios
de conceito aberto, salas de reuniões ou instalações sanitárias.
Filtros de produtos optimizados para uma visão geral melhor
O utilizador beneficia de uma navegação por menu simples, através do menu
pendente horizontal na margem superior. Os utilizadores que já sabem de que
produtos ou características de produto necessitam são encaminhados para o
novo filtro de produtos. Nas áreas particularmente amplas de Detectores de
presença e de movimento, Sistemas de luz e Luminárias encastradas no tecto, o
filtro direccionado permite a identificação rápida dos produtos relevantes através
das características pretendidas.

É mais simples encontrar os produtos adequados se o utilizador em seguida
efectuar uma pesquisa por um instalador ou revendedor. O ESYLOCATOR
permite a moderna função de pesquisa através de um Plug in da Google Maps. O
código postal permite também encontrar rapidamente um ponto de venda numa
determinada área. Se necessário, essa função está também disponível em
terminais móveis: Tal como o anterior, o novo Website da ESYLUX adapta-se
automaticamente a todos os meios de apresentação comuns.
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Sobre a ESYLUX – Performance for Simplicity
A ESYLUX desenvolve, produz e comercializa soluções inteligentes de
automação e iluminação que garantem uma melhor qualidade de vida e eficiência
energética em edifícios de escritórios, estabelecimentos escolares e unidades de
saúde. No ponto central encontram-se os desejos e as necessidades dos
indivíduos, ao passo que a empresa atribui um valor especial a uma aplicação
fácil das suas soluções de produtos. Grossistas, empresas de instalação,
técnicos responsáveis pelo planeamento eléctrico e da iluminação e arquitectos
confiam, enquanto clientes e parceiros, na experiência no mercado de 50 anos,
assim como no aconselhamento técnico pessoal dos especialistas da ESYLUX.
Com a investigação, o desenvolvimento e a produção nas instalações alemãs em
Ahrensburg, o fabricante cumpre, além disso, os mais elevados requisitos de
qualidade. O mercado é global. Por isso, a ESYLUX coopera com empresas
comerciais experientes nos cinco continentes e está representada na Europa,
Ásia e Oceânia com inúmeras subsidiárias.
Para mais informações, visite www.esylux.com

Contactos
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Fotografias e legendas (todas as imagens: ESYLUX GmbH)

Página inicial
Imagens maiores caracterizam o design do novo Website da ESYLUX

Filtro de produtos
Um novo filtro de produto permite encontrar rapidamente soluções de automação
e iluminação adequadas
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Página de destino
Páginas de destino com uma estrutura clara apresentam os novos produtos e
uma vista geral das respectivas vantagens
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