
  

 

C OM U N I C AD O D E I M PR EN SA   
Ahrensburg, 10 de Março de 2022  
 

Planear online, implementar 
projectos mais rapidamente: 
A lista de mobiliário da 
divisão da ESYLUX 
Com a lista de mobiliário da divisão, o fabricante ESYLUX integrou uma 
nova função no seu website que, a partir de agora, auxilia os clientes 
durante o processo de planeamento de projectos. Na lista, os usuários 
podem criar e nomear cada uma das salas de um edifício e organizar os 
componentes selecionados, mobiliário para cada sala de maneira clara e 
simples. Em seguida, o utilizador poderá processar a lista em vários 
formatos ou iniciar imediatamente um pedido de orçamento.  
 
Diferentes tipos de salas em escritórios, estalelecimentos de ensino e unidades 

de saúde requerem geralmente, diferentes soluções de automação e iluminação 

devido aos seus requisitos funcionais ou estéticos. A lista no site da ESYLUX 

permite que os clientes criem listas para todos os andares e salas de um edifício, 

fornecendo uma visão geral e clara. 

 

Compilar listas para projectos de forma simples e clara 
A lista de mobiliário da divisão é um formulário online que pode ser editado 

individualmente e expandido para edifícios, pisos ou divisões, que pode ser 

acedido através de um ícone no cabeçalho do website. Depois de inserir as 

informações específicas do projecto, o utilizador pode criar qualquer número de 

divisões que podem ser livremente intituladas na lista. Em seguida, os 

componentes pretendidos podem ser facilmente adicionados de acordo com a 

divisão com a quantidade desejada através de uma pesquisa automática. Em 



  

 

alternativa, os artigos da lista podem ser transferidos directamente para a lista da 

divisão.  

 

Excel, PDF ou pedido de orçamento 
O utilizador tem, então, várias opções adicionais para o processamento ou 

utilização posterior da lista de peças da divisão. Primeiramente, esta pode ser 

guardada no próprio website, caso o utilizador a pretenda alterar ou terminar 

mais tarde. É possível aceder novamente à lista através do mesmo ícone quando 

regressar ao website. Quando a lista estiver concluída, esta pode ser transferida 

como documento MS EXCEL ou PDF. "Desta forma, os nossos clientes são 

capazes de realizar o processo de planeamento e encomenda de forma muito 

simples e estruturada, mesmo para projectos mais pequenos", afirma Anne 

Spielberg, directora de marketing internacional da ESYLUX. 

 

A ligação de acesso para a lista de peças da divisão está localizada no 

cabeçalho da página inicial à direita. Se o utilizador estiver interessado em obter 

um orçamento individual da sua lista actual, poderá encontrar uma ligação de 

acesso para o respectivo formulário na parte inferior da lista. 

 

 

 

 
  



  

 

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, sendo 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 e está representada na Europa, Ásia e Oceânia com 

inúmeras subsidiárias. 

 

Para mais informações, visite www.esylux.com 
 
 
Contactos 
ESYLUX GmbH 

Christian Schöps 

Assessor de comunicação empresarial 

T +49 (0) 4102 88 880-2017 

F +49 (0) 4102 88 880-333 

E christian.schoeps@esylux.com 
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Fotografias e legendas 
(Fonte: ESYLUX GmbH) 

 

 
Lista de peças da divisão  
Permite obter uma visão geral durante o planeamento de objectos: A lista de 

mobiliário da divisão no website da ESYLUX. 
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