
  

 

PR ES SEI N F OR M AT I ON   
Ahrensburg, 10. marts 2022  
 

Planlæg online, realiser 
projekter hurtigere:  
Lokalestykliste fra ESYLUX 
Med lokalestyklisten har producenten ESYLUX integreret en ny funktion på 
sit website, som med det samme understøtter kunderne i 
projektplanlægningsprocessen. Under et individuelt projektnavn kan du via 
listen oprette alle lokaler i et objekt og nemt og overskueligt sammensætte 
de valgte komponenter til hvert rum. Derefter kan brugeren viderebearbejde 
listen i flere formater eller starte en tilbudsforespørgsel med det samme.  
 
Forskellige lokaletyper i kontorer, uddannelsesinstitutioner og 

sundhedsinstitutioner kræver som regel forskellige automatiserings- og 

lysløsninger af funktionelle eller æstetiske årsager. Med lokalestyklisten på 

ESYLUX-websitet kan kunder fremadrettet realisere disse overskueligt til alle de 

etager og lokaler i et objekt. 

 

Sammensætning af styklister til projekter på en nem og overskuelig måde 
Lokalestyklisten er en online-formular, der kan bearbejdes individuelt og udvides 

bygningsvis, etagevis eller lokalevis, og som kan åbnes via et ikon øverst på 

websitet. Efter at have indtastet projektspecifikke oplysninger kan brugeren 

oprette det ønskede antal rum i listen, der frit kan navngives. Derefter kan de 

ønskede komponenter nemt samles for hvert lokale i det ønskede antal ved hjælp 

af en Autocomplete-søgning. Alternativt kan artiklerne fra huskelisten overtages 

direkte til lokalestyklisten.  

 

Excel, PDF eller tilbudsanmodning 
Derefter har brugeren flere muligheder for viderebehandling eller anvendelse af 

lokalestyklisten. Man kan gemme den på selve websitet, til hvis man ønsker at 



  

 

ændre eller færdiggøre dem senere. Den kan så hentes via det samme ikon, når 

man besøger websitet igen. Hvis listen er færdig, kan den downloades som MS-

EXCEL- eller PDF-dokument. „Vores kunder er således i stand til at realisere 

planlægnings- og bestillingsprocessen meget nemt og struktureret også for 

mindre projekter“, siger Anne Spielberg, leder af international marketing hos 

ESYLUX. 

 

Linket til lokalestyklisten er placeret øverst til højre på startsiden. Hvis brugeren 

også er interesseret i et individuelt tilbud til sin aktuelle sammensætning, fører et 

link i den nederste del af listen direkte til den passende formular. 

 

 

 

 
  



  

 

Om ESYLUX – Performance for Simplicity 
ESYLUX udvikler, fremstiller og driver intelligente automatiserings- og 

belysningsløsninger, der skaber mere livskvalitet og energieffektivitet i 

kontorbygninger, uddannelsesinstitutioner og i sundhedsvæsenet. Det enkelte 

menneskes ønsker og behov står i centrum, og virksomheden lægger særlig vægt 

på en nem anvendelse af sine produktløsninger. Engrosforhandlere, 

installationsfirmaer, elektroingeniører, lysdesignere samt arkitekter stoler som 

kunder og partnere på vores 50 år lange markedserfaring og på den personlige, 

faglige rådgivning, som vores ESYLUX-eksperter giver. Med vores forskning, 

udvikling og produktion på den tyske adresse i Ahrensburg lever producenten 

desuden op til de højeste kvalitetskrav. Vi distribuerer globalt: ESYLUX 

samarbejder med erfarne handelsvirksomheder og har et stort antal 

datterselskaber i Europa, Asien og Oceanien. 

 

Flere oplysninger på www.esylux.com 
 
 
Mediekontakt 
ESYLUX GmbH 

Christian Schöps 
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Billeder og billedtekster 
(Kilde: ESYLUX GmbH) 

 

 
Lokalestykliste  
Giver mere overblik ved objektplanlægning: Lokalestyklisten på ESYLUX-

websitet. 
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