inovace, technologie, projekty

E-Commerce Distrelec

Elektronický obchod šitý na míru
Distrelec, distributor elektroniky a počítačového příslušenství, nabízí nyní řešení ušité zákazníkům přímo na míru. Tímto řešením
je E-Commerce – elektronický obchod.

Na rozdíl od pořizování kvalitativně málo hodnotných součástek většinou s poměrně velkými finančními a časovými
náklady, je možné nyní ušetřit
čas i peníze za každý obchodní případ, který je realizován
elektronickou cestou. Distrelec
podporuje elektronické transakce od prvního okamžiku
vstupu zákazníka na tento trh
nebo do webshopu a umí plynule navázat na systém zbožového hospodářství zákazníka nebo pracovat s normalizovanými daty
v katalogu pro systém E-Procurement.
Podporovány jsou:
o katalogové formáty BMEcat, XML, ASCII,
o klasifikace eClass, UN/SPSC,
o transakční formáty EDIfact, SAP Orders.
S obsáhlým výběrem velmi kvalitních produktů od 600 uznávaných
výrobců nabízí Distrelec široký sortiment z oborů elektroniky, elektrotechniky, měřicí techniky, automatizace, tlakovzdušného zařízení, nářadí
a příslušenství. Jednotlivé výrobní oblasti se průběžně rozšiřují a prohlubují a osvědčený sortiment buduje nové doplňkové skupiny výrobků.
Standardní dodací lhůta je 48 hodin. Cena za dopravu zásilky činí
5 eur plus DPH. Tato cena je nezávislá na množství zásilky.
Kromě v on-line obchodu Distrelec (http://www.distrelec.com) a v
různých formách e-commerce lze najít celkový program také v tištěném katalogu pro elektroniku a počítačové příslušenství.

Vítejte ve firmě
Distrelec
Nejv ýznamnější distributor elektronick ých
součástek a poč ítačového příslušenst ví v srdc i Evropy.
• dodavatel širokého výběru kvalitních produktů
elektroniky a počítačového příslušenství
• bez minimálního objednávkového množství
• dodací lhůta je 48 hodin
• výhodné zasílatelské náklady
• kompetentní, česky mluvící operátoři
• Součástky balené pro automatické zpracování.
• Novinka: „Katalog Plus“. Nákupní servis pro více než 1400 výrobců.

Další informace lze získat v inzerátu na této straně nebo na adrese:
http://www.distrelec.com

katalog!
Neváhejte a hned si zdarma objednejte katal
ILLKO, s. r. o.
Masarykova 2226
678 01 Blansko
tel.+fax: 516 417 355
e-mail: illko@illko.cz
www.illko.cz

Česká republika:
Telefon 800 14 25 25
Fax
800 14 25 26
E-mail:
info-cz@distrelec.com
www.distrelec.com

Slovenská republika:
Telefón
0800 00 43 03
Fax
0800 00 43 04
E-mail: info-sk@distrelec.com
www.distrelec.com

n přístroje pro revize el. spotřebičů a pracovních strojů
n multifunkční a jednoúčelové přístroje pro revize instalací
n zkoušečky, klešťové multimetry, digitální multimetry
n bezkontaktní teploměry
n kalibrační služby, servis, poradenství
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