
Efficiency bij Nelec



Groothandel Nelec zoekt voor 

ieder project samen met de 

instal lateur uit  hoe de bedrading 

moet lopen, maakt een schema 

op maat en programmeert al le 

v ideofoons. Deze service kost 

maar 50 euro. 

Hoe doet Nelec dat?

Uitstekende service



PDF met linkjes naar het schema op maat en
manuals van het belpaneel, voeding etc
PDF met linkjes naar het schema op maat en
manuals van het belpaneel, voeding etc

Nelec opent alle dozen en
               programmeert de videofoons
Nelec opent alle dozen en
               programmeert de videofoons



Nelec doet al les met één en 

hetzelfde computer programma, 

een CRM-systeem (Customer 

Relat ionship Management) voor 

NAW-gegevens, offertes, orders, 

voorraad, facturen, gespreks-

notit ies, afspraken en e-mai ls. 

Dit  systeem is helemaal op maat 

ingericht.  Aangezien videofoons 

alt i jd in een gebouw gemonteerd 

worden, maakt Nelec van ieder 

gebouw een project en koppelt 

daar een instal lateur aan. Als 

de klant belt ,  wordt er een 

gespreksnotit ie gemaakt en aan 

dat project gekoppeld. Hetzelfde 

gebeurt met offertes, orders, 

facturen, afspraken en e-mai ls. 

De medewerkers kunnen precies 

z ien wat er speelt  en toveren 

met één kl ik het schema op maat 

tevoorschi jn. 

Met eff ic iency kom je een heel 

end, maar er wordt bi j  Nelec 

voornamel i jk gewoon hard 

gewerkt. 

Efficiënt werken



Alle projecten van een installateur

Alle inkomende en uitgaandee-mails

over een bepaald gebouw

Alle gesprekken over een

bepaald project



Bi j  a l le gesprekken, offertes 

en orders behandelt  Nelec een 

gebouw in dezelfde volgorde. 

Eerst het belpaneel,  dan de 

componenten zoals de voeding 

en tenslotte de videofoons. Zo 

kan je snel werken zonder fouten 

te maken.

Daarbi j  maakt Nelec combinat ies 

van BTicino producten en geeft 

die zelf  een type naam. Dat is wel 

zo handig. Neem bi jvoorbeeld 

het belpaneel Ser ie 131,  dat uit 

wel acht verschi l lende BTicino 

art ikelen bestaat.  Verder heten 

componenten  bi jvoorbeeld E-63 

systeemvoeding en VV video-

verdeler.  De videofoons heten 

M-40, M-43 en M-70. De 

deurtelefoons heten T-40 en T-45. 

Deze namen zie je terug op de 

site,  in brochures en op offertes. 

Ze vereenvoudigen het gesprek 

met de klant en ze vervangen de 

onderl iggende art ikelcodes.

Logische indeling,
vastgelegde volgorde en

handige namen



M-43T

Serie 160

T-40

M-70



telefoon 
nelec 020 - 6 352 350 
verkoop 020 - 6 352 351 
administratie 020 - 6 352 352 
techniek 020 - 6 352 353 
offertes  020 - 6 352 357 
fax  020 - 6 352 355

BTicino Groothandel:  www.nelec.com
 nelec bv 
  gyroscoopweg 106 
  1042 ax  amsterdam 
  postbus 20674 
  1001 nr  amsterdam 
  info@nelec.com 
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