Persbericht

Productcatalogus van Nexans nu altijd binnen
handbereik
App faciliteert toegang tot e-catalogus en achtergrondinformatie
De Nederlandse versie van de Nexans app is nu beschikbaar in iTunes and Play Store. De
app geeft 24 uur per dag gratis toegang tot productinformatie, datasheets en certificaten
van de Nexans e-service. Op dit moment is bijna het gehele standaard productassortiment
beschikbaar; verdere inhoud en nieuwe producten zullen worden toegevoegd.
Rotterdam, 30 maart 2015 – Informatie over het product kan worden gevonden, hetzij door het invoeren
van de productnaam of het referentienummer of met behulp van een algemene zoekfunctie. Toegang tot
de informatie kan ook worden verkregen door het scannen van een barcode op de producten.
De informatie kan worden gedownload, opgeslagen of worden doorgestuurd naar anderen. Ook kan meer
informatie of ondersteuning worden gevraagd door gebruik te maken van de contactinformatie in de app.
De app kan wereldwijd worden gebruikt en maakt automatisch verbinding met de Nexans catalogus van
het dichtstbijzijnde land. De dynamische app is beschikbaar voor zowel iOS (in iTunes) als voor Android (in
Google Play).
Nexans Nederland heeft de Nederlandse versie van de app ontwikkeld in reactie op de toenemende vraag
naar mobiel beschikbare informatie. "De Nexans app biedt onze klanten een uitstekende mogelijkheid om
op eenvoudige wijze waar ook ter wereld verbinding te maken met ons bedrijf en direct met ons te
communiceren", aldus Rob van Dijk, Marketing Manager bij Nexans Nederland.

De gratis app van Nexans Nederland is vanaf heden beschikbaar.

Over Nexans

Nexans brengt energie tot leven door middel van een uitgebreid gamma kabels en kabeloplossingen die voor klanten
wereldwijd betere prestaties leveren. De Nexans teams zetten zich in voor een partnerschap aanpak die klanten in
vier belangrijke gebieden ondersteunt: energietransmissie en distributie (onderzee en op het land), energiebronnen
(olie & gas, mijnbouw en hernieuwbare energiebronnen), transport (weg, spoor, lucht, zee) en gebouwen
(commerciële en residentiële gebouwen en data centers).
De strategie van Nexans is gebaseerd op de voortdurende innovatie van producten, oplossingen en diensten, de
ontwikkeling van medewerkers, klantentraining en de invoering van veilige en milieuvriendelijke industriële
processen. In 2013 werd Nexans de eerste speler in de kabelindustrie die een stichting oprichtte om duurzame
initiatieven te introduceren die achtergestelde gemeenschappen wereldwijd toegang tot energie geven.
Met een industriële aanwezigheid in 40 landen en commerciële activiteiten wereldwijd, biedt Nexans werk aan bijna
26.000 mensen en realiseerde in 2014 een omzet van 6,4 miljard euro. Nexans is genoteerd op de beurs van NYSE
Euronext in Parijs, compartiment A. Voor meer informatie: www.nexans.nl
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