
  

 

PR ES SEI N F OR M A SJ ON   
Ahrensburg, Tyskland, tirsdag torsdag 10. mars 2022  
 

Planlegg på Internett, få 
raskere realisering av 
prosjekter:  
Romlisten fra ESYLUX 
Med romlisten har produsenten ESYLUX en ny nettsidefunksjon å by på. 
Den gir umiddelbar støtte til kunden i planleggingsfasen til et prosjekt. I 
listen kan brukeren opprette og navngi hvert av rommene i en bygning og 
tilordne de valgte produktene for hvert rom på en oversiktlig og enkel måte 
Til slutt kan brukeren redigere listen ytterligere i ulike formater eller 
opprette en tilbudsforespørsel.  
 
Ulike romtyper i kontorer samt utdannings- og helseinstitusjoner krever som regel 

ulike automasjons- og belysningsløsninger av funksjonelle og estetiske årsaker. 

Med romlisten på ESYLUX-nettsiden får kundene god oversikt over realiseringen 

av et prosjekt for alle etasjer og rom. 

 

Enkel og oversiktlig sammenstilling av delelister for prosjekter 
Romlisten er et online-skjema som kan bearbeides individuelt og utfylles med 

bygg, etasjer og rom. Den kan åpnes med et ikon øverst på nettsiden. Etter å ha 

oppgitt prosjektspesifikk informasjon kan brukeren legge til et ønskelig antall rom, 

som også kan gis valgfrie navn. Til slutt kan de ønskede komponentene enkelt 

slås sammen til ønskede stykktall for hvert rom via et Autocomplete-søk. Ellers 

kan artiklene fra favorittlisten overføres direkte til romlisten.  

 

Excel, PDF eller tilbudsforespørsel 
Brukeren har flere valgmuligheter for videre bearbeiding eller bruk av romlisten. 

Listen kan lagres på nettsiden manuelt, i tilfelle den må endres på igjen eller 



  

 

utvides senere. Du kan da hente frem denne listen ved neste besøk ved bruk av 

det samme ikonet. Hvis listen er klar, kan du laste den ned i MS EXCEL- eller 

PDF-format. «Våre kunder kan dermed realisere planleggings- eller 

bestillingsprosessen på en enkel og velorganisert måte, selv for små prosjekter», 

sier Anne Spielberg, som er ESYLUX’ leder for internasjonal markedsføring. 

 

Koblingen til romlisten finnes øverst til høyre på hjemmesiden. Hvis brukeren er 

interessert i et annet individuelt tilbud for sammenstillingen sin, kan dette tilbudet 

og et tilhørende skjema nås via en link nederst på listen. 

 

 

 

 
  



  

 

Om ESYLUX – Performance for Simplicity 
ESYLUX utvikler, produserer og distribuerer intelligente automasjons- og 

belysningsløsninger som sørger for økt livskvalitet og energieffektivitet på 

kontorer og i utdannings- og helseinstitusjoner. Det er enkeltmenneskenes ønsker 

og behov som står i sentrum. Derfor legger bedriften spesiell vekt på at 

produktløsningene deres skal være brukervennlige. Grossister, 

installasjonsbedrifter, elektro- og belysningsplanleggere og arkitekter har satt sin 

lit til våre 50 år med markedserfaring og ESYLUX-ekspertenes veiledning. 

Forskningen, utviklingen og produksjonen som finner sted ved det tyske 

hovedkvarteret i Ahrensburg, setter produsenten i stand til å overholde de 

høyeste kvalitetskrav. Bedriften er global: ESYLUX arbeider med erfarne 

handelsbedrifter og er representert i Europa, Asia og Oseania med en rekke 

datterselskaper. 

 

Du finner mer informasjon på www.esylux.com 
 
 
Mediekontakt 
ESYLUX GmbH 

Christian Schöps 

Kontaktperson bedriftskommunikasjon 

T +49 (0) 4102 88 880-2017 

F +49 (0) 4102 88 880-333 

E christian.schoeps@esylux.com 
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Bilder og bildetekster 
(Kilde: ESYLUX GmbH) 

 

 
Romdeleliste  
Få bedre oversikt for objektplanleggingen: Bruk romlisten på ESYLUX-nettsiden. 
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