
Een service voor onze klanten
WIKA Customer Portal – 

Customer Portal



Alles zichtbaar – 
op elk moment

De Customer Portal is WIKA’s online platform voor aanvragen en bestellingen – 
gemakkelijker dan ooit. Hier vindt u uw klantgegevens, accountinstellingen en 
vereisten. Prijzen en relevante order- en productinformatie zijn gemakkelijk en 
toegankelijk vanaf waar en wanneer dan ook. Slechts een paar klikken verder.

Of het nu gaat om het bestellen van standaardproducten of 
het informeren naar complexere producten, de WIKA 
Customer Portal voor onze klanten vereenvoudigt uw 
dagelijkse werkzaamheden en bespaart u kostbare tijd in de 
inkoop.

 ■ Snelle en eenvoudige bestelprocedure

 ■ Real-time overzicht van prijzen en levertijden

 ■ 24 uur per dag beschikbaar

 ■ Standaardproducten altijd beschikbaar

 ■ Snelle productkeuze

 ■ Web-based – geen extra software nodig

 ■ Bestel-, aanvraag- en offertegeschiedenis te bekijken

 ■ Eenvoudige productaanvraag

 ■ Gemakkelijke administratie van de rekeningen

 ■ Verschillende talen zijn beschikbaar

 ■ Favorietenlijst voor producten en configuraties

 ■ Uitgebreide zoekfunctie

Uw voordelen:



Sneller naar uw bestemming – 
met de WIKA Customer Portal

Productkiezer
Vind uw ideale product, 
snel, eenvoudig en gemakkelijk.

Configuratie
Configureer standaard en 
complexe producten.

Bestelfunctie
Bestel uw producten direct 
online – altijd.

Documentatie
Bekijk product datasheets, facturen 
en orderbevestigingen, afleverings-
bonnen en offertes zoals PDF’s.

Levertijden en prijzen
Toegang tot real-time informatie 
over uw prijsvoorwaarden en 
huidige levertijden.

Export van de catalogus 
(optioneel)
Exporteer productgegevens 
eenvoudig zoals OCI, XML, enz.

Bestel- en leveringsstatus
Houd een overzicht bij van 
alle aanvragen, offertes en 
bestellingen.
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Eén portaal voor alles

Vraag vandaag nog uw toegangsgegevens aan bij https://go.customers.wika.com/ATU 
of neem contact op met uw persoonlijke WIKA-contactpersoon.

Producten zoeken, bestellingen bekijken, accountinstellingen controleren, 
favorieten opslaan – allemaal gebundeld in een enkel portaal. Onze 
consultants kunnen u ook helpen met het volgende: Kies online de ideale 
oplossing.

De WIKA Customer Portal is gebruiksvriendelijk 
en intuïtief, en dus de handigste, snelste en 
meest veilige route naar uw WIKA-producten.

Beveiligd platform
(TLS-gecodeerd)

Persoonlijke
ondersteuning

Gebruiksvriendelijke
bediening

Begin nu!

Individuele
voorwaarden

Beschikbaar
24/7
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