ALTID I NÆRHEDEN

TEKNIK OG TRYGHED

Carl Stahl A/S er til stede over
hele Danmark. Vi har hovedkvarter
i Fredericia og underafdelinger i
Esbjerg, Taastrup og Rødby.
Desuden har vi mere end 10 servicebiler, som dækker hele landet.

Se mere på www.carlstahl.dk
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CARL STAHL
PORTALEN

TEKNIK OG TRYGHED

NEMT OG EFFEKTIVT

Carl Stahl er en af verdens førende leverandører af løftegrej og wireteknik, og
når du handler hos os, får du gratis stillet vores CS-portal til rådighed.
CS-portalen er et web-baseret system til registrering og lagring af det udstyr,
som kræver rapporter, certifikater og evt. sporbarhed. Med systemet kan du
registrere al dit udstyr – både det du har købt hos os og hos andre leverandører.

Som kunde tildeles du et log-in og har herefter ubegrænset adgang til selv at
udskrive de certifikater, dokumenter og tekniske data, som er registreret på dit
udstyr.

Med CS-portalen er du sikret:
• Effektiv registrering af dit udstyr
• Sporbarhed i hele udstyrets levetid.
• Opfyldelse af myndighedernes krav til journaler.
• Et system, der kan anvendes worldwide.
• Nem adgang via PC, tablet eller mobil

En bred vifte af søgemuligheder gør det nemt at finde data på lige den eller de
enheder, du ønsker. Du vælger frit, om der skal udskrives en samlet rapport på
flere enheder eller én rapport pr. enhed.
Når du køber dit udstyr hos os, sørger vi for, at det bliver registreret i portalen,
men du har også mulighed for selv at registrere udstyr via en simpel indtastning
eller en RFID-scanning. Du har desuden mulighed for at tilføje billeder, dokumenter, geografisk placering og evt. internt registreringsnummer.
Når vi har serviceret eller kontrolleret dit udstyr, registreres resultatet i portalen,
og du kan herefter let gennemse, downloade eller udskrive de ønskede
rapporter.

SUPPORT
Har du brug for hjælp kan du altid kontakte os på telefon 76 24 02 34. Vi yder
fuld support på portalen, så du altid er sikret det fulde udbytte.
Datasikkerheden er i top og der bliver dagligt tage backup af systemet, så du er
sikker på at ingen data går tabt.
Løbende opgraderinger og opdateringer af systemet sker automatisk og er helt
uden omkostninger for dig.
Den overskuelige og intuitive brugerflade gør det nemt at få overblik over dit udstyr og finde de
certifikater, dokumenter og tekniske data, du har brug for.

Vil du vide mere, så kontakt os på telefon 76 24 02 34 eller send en mail på
info@carlstahl.dk

