OPRET DIG PÅ 5 MINUTTER OG
SPAR TID MED DET SAMME
Brugervenlighed er i højsædet i REDAN app’en, så
det kræver kun et par minutter af din tid at komme
i gang. Du skal blot oprette dig som bruger, afvente
godkendelse, - og så er du klar til login, dreje hjulet
og tage app’ens funktioner i anvendelse.

DOWNLOAD
OPRET

OPTIMER DIN HVERDAG
ALLEREDE I DAG
REDANs app er naturligvis gratis, hvilket
blot er én af de mange gode grunde til
at hente den med det samme. Download
den, hvor du normalt henter dine apps:
• App Store
• Google Play

LOGIN

App’en er også tilgængelig i en WEB version
på vores hjemmeside www.redan.danfoss.dk

SPIN
SPAR TID

Scan og se video
om REDAN APP

Hent på

WEB version
www.redan.danfoss.dk

REDAN-APP
DIT NYE VÆRKTØJ I LOMMEFORMAT

DIN DIREKTE ADGANG
TIL REDAN

PTIMER
ARBEJDSGANGE OG SKAB HURTIGT
OVERBLIK MED NY REDAN-APP
Tid er penge. Det er ikke en nyhed. Det er til gengæld
Redans nye app – og med den i lommen har du adgang
til en verden af muligheder, der letter dine arbejdsgange
og sparer både tid og penge for hele din organisation.
Samtidig med at du yder endnu bedre service til dine
kunder. Hurtig adgang til historik på de enkelte units,
hurtig indberetning af reklamation på stedet og hurtigt
valg af reservedele er bare et par af de fordele, du får
med, når du henter den nye app.
Løser du en opgave hurtigere, kommer du hurtigere videre
til den næste. Og det er præcis vores mål: At gøre det så
nemt som muligt for dig at være kunde hos REDAN.

…OG DER ER MERE
GODT NYT!
PRODUKTER
Find nemt og hurtigt information om REDANs
produkter, inkl. alle bymodeller, og download
datablade og brugervejledninger.

Brug touch-funktionen til at dreje hjulet i app’en
og få adgang til endnu flere fordele ved at være
REDAN-kunde.

REGISTERING
Registrer units med bl.a. varenummer, billede
og lokation, så du og andre i virksomheden
fremadrettet altid har historikken lige ved
hånden og kan yde endnu bedre kundeservice.

Hold dig opdateret med nyheder om produkter,
nye tiltag og personale direkte i app’en.
Find information om REDAN Academy og
tilmeld dig på under 2 minutter via app’en
Få et overblik over de medarbejdere, der bruger
REDAN-app’en – og aktiver eller deaktiver nemt
medarbejderadgang for din virksomhed.

SERVICE
Hent data om en unit frem på din telefon og
indberet reklamationer på 2 minutter. Angiv
og beskriv fejl og vedhæft gerne et foto.

KONTAKT
Brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen med
din forespørgsel på stedet og bliv kontaktet af
en REDAN medarbejder.

Har du idéer til nye produkter eller forbedringer,
så send os en kort beskrivelse, gerne med foto.

