Smartfon przydatny w pracy wykonawcy ociepleń? Tak, dzięki aplikacji
mobilnej od ROCKWOOL
Aplikacja mobilna ROCKWOOL została stworzona z myślą o profesjonalistach
zajmujących się ociepleniem domów jednorodzinnych. Jej najnowsza aktualizacja to
kolejne przydatne funkcjonalności takie jak skrzynka odbiorcza, biblioteka PDF z
zeszytami i broszurami wykonawczymi czy podgląd najnowszych dyskusji w grupie
Izolacje ROCKWOOL. Eksperci znajdą tam również m. in. kalkulator ilości
materiałów ociepleniowych, listę szkoleń, czat na żywo z ekspertem, mapę
dystrybutorów, system zapytań o cenę, a także praktyczne porady i filmy
instruktażowe.
Od technologii dziś nie da się uciec. Smartfony towarzyszą nam na co dzień już nie tylko
jako narzędzie do komunikowania się z innymi, ale także źródło rozrywki czy informacji.
Aplikacje, które możemy pobrać i zainstalować coraz częściej pomagają nam w
wykonywaniu obowiązków. Nie inaczej jest w przypadku pracy wykonawców ociepleń.
Dzięki aplikacji mobilnej ROCKWOOL dla wykonawców ociepleń domów jednorodzinnych,
mogą oni szybciej pozyskiwać przydatne im informacje i swoją pracę wykonywać lepiej
oraz bardziej profesjonalnie.
Aplikacja ROCKWOOL oferuje takie udogodnienia jak kalkulator do obliczania ilości wełny
skalnej – dzięki temu wykonawca w kilka sekund może poznać dokładną ilość potrzebnej
wełny skalnej do izolacji poddasza, ścian zewnętrznych metodą tradycyjną czy też
nadmuchu. W odnalezieniu sprawdzonego dystrybutora pomoże także kolejna
funkcjonalność, jaką jest mapa. Dzięki niej znajdziemy dystrybutorów wełny skalnej
ROCKWOOL w swojej okolicy. Ta funkcjonalność pozwoli nam również jednym
kliknięciem ustawić hurtownię jako punkt docelowy w nawigacji.
Dodatkowo chcąc skrócić czas szukania ofert na materiał izolacyjny w ramach aplikacji
dostępna jest nowa funkcja wyceny. Jest to w rzeczywistości formularz, który pozwala na
błyskawiczne wysłanie zapytania ofertowego do najbliższych dystrybutorów i otrzymania
ofert, nie wykonując żadnych dodatkowych czynności.
Aplikacja mobilna to również doskonałe narzędzie do kontaktu z doradcami technicznymi
ROCKWOOL. Dostępny jest czat, dzięki któremu w trakcie prac montażowych mogą
poradzić się doradcy technicznego, który pomoże im w zakresie rozwiązań izolacyjnych z
wełny skalnej. - Dzisiaj wykonawca musi być otwarty na nowości, zmiany czy nietypowe
zlecenia. Dzięki aplikacji od ROCKWOOL wszystkie niezbędne informacje dotyczące
izolacji mam na wyciągnięcie ręki. Szczególnie przydatny jest mi czat na żywo. Tak
naprawdę kilka kliknięć dzieli mnie od uzyskania odpowiedzi na interesujące mnie
zagadnienie - mówi Tomasz Kędzierski, Certyfikowany Wykonawca ROCKWOOL z
Opola.
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Aplikacja pozwala wykonawcom być na bieżąco i w kontakcie z kolegami z branży. Nowa
funkcjonalność, jaką jest podgląd dyskusji w grupie Facebook Izolacji ROCKWOOL
pozwala śledzić rozmowy fachowców czy odpowiadać na pytania inwestorów i zyskiwać
kolejne zlecenia.
W ramach działań do wykonawców ociepleń domów jednorodzinnych ROCKWOOL
organizuje również liczne akcje i konkursy, które są formą podziękowania za trud i
profesjonalizm, którymi wykazują się w codziennej pracy z wełną skalną. Dzięki aplikacji
mobilnej są one dostępne na wyciągnięcie ręki. Za jej pośrednictwem fachowcy w prosty
sposób zgłosić mogą realizację na wełnie skalnej ROCKWOOL i odbierać praktyczne
nagrody w akcji „Sezon na ROCKWOOL”, czy wziąć udział w innych aktualnie trwających
działaniach.
Aplikacja ROCKWOOL to również prawdziwa skarbnica wiedzy. Najnowszą
funkcjonalnością jest biblioteka PDF, dzięki której wykonawcy zyskali dostęp do
katalogów, broszur czy ulotek, dotyczących rozwiązań i produktów z wełny skalnej. W
aplikacji znaleźć można również filmy wykonawcze – baza tych materiałów jest stale
poszerzana. Jeśli natomiast wykonawca lub jego współpracownik potrzebują praktycznego
szkolenia, w aplikacji bez trudu znajdą zapowiedzi najbliższych szkoleń, organizowanych
przez Mobilne Centrum Szkoleniowe ROCKWOOL. Dzięki aplikacji dodać mogą
wydarzenie do swojego kalendarza czy w prosty sposób ustawić miejsce szkolenia jako
punkt docelowy w swojej mapie Google.
O wszystkich nowych akcjach, konkursach, szkoleniach, materiałach w bibliotece PDF czy
wideo przypominają użytkownikom powiadomienia push, które zapisywane są w skrzynce
odbiorczej. Aplikacja mobilna daje więc gwarancję fachowcom ociepleń, że będą na
bieżąco i nie przegapią żadnych aktywności, które ROCKWOOL kieruje w ich stronę.
– Dziś mało kto wyobraża sobie funkcjonowanie bez smartfonu, który poprzez praktyczne i
funkcjonalne aplikacje coraz bardziej pomaga nam w codziennym życiu. Dzisiaj ciężko
wyobrazić mi sobie wizytę na pomiarze i wycenie u klienta bez kalkulatora wełny skalnej.
Bardzo przydatne są również powiadomienia. Dzięki nim nie przegapię żadnych nowości
czy konkursów. Dzięki aplikacji od ROCKWOOL wykonawcy ociepleń mogą teraz w
prosty, dostępny i bezpłatny sposób usprawnić swoją pracę i czerpać korzyści ze
współpracy z ROCKWOOL. - tłumaczy Janusz Matuszczyk, Certyfikowany Wykonawca
ROCKWOOL z Wałcza.
Aplikację ROCKWOOL można pobrać bezpłatnie ze sklepu Google Play.
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