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Szybki dostęp do raportów i wyników
Wygodne składanie zamówień 24 godziny
na dobę, 7 dni w tygodniu
Indywidualne usługi analityczne
Pełna kontrola kosztów bezpośrednio
z poziomu zamawiania
Natychmiastowe potwierdzenie zamówienia
Potwierdzenie zamówienia przez opiekuna
klienta
Wszystkie raporty z analiz dostępne
w jednym miejscu
Możliwość śledzenia aktualnego stanu
procesu
Osobisty kontakt z opiekunem klienta
Funkcja eksportu wyników analiz
do wybranego formatu pliku

Ochrona danych
Ochrona danych osobowych jest podstawą współpracy opartej
na zaufaniu. Z tego powodu w pełni zintegrowaliśmy wymagania
europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)
z naszym Portalem Klienta. Dotyczy to w szczególności podstawowej
zasady ekonomii danych, zgodnie z którą gromadzimy tylko dane
osobowe, które są absolutnie niezbędne do zarządzania kontami
naszych klientów.
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Serwis dostępny 24/7
dopasowany do Twoich potrzeb

Portal Klienta
WESSLING zarejestruj
się już teraz

Zamawianie usług
online - zawsze możliwe

Chcesz sprawdzić wszystkie
korzyści nowego Portalu
Klienta WESSLING?

Nasz nowy portal dla klientów zapewnia
maksymalną wygodę, przyjazny interfejs
oraz łatwą i szybką obsługę. Niezależnie
od tego, czy jesteś w pracy, w drodze, używasz
swojego smartfona, czy komputera - możesz
wygodnie zamówić potrzebne usługi zawsze
i wszędzie.

Nie wahaj się i już teraz utwórz konto
w Portalu Klienta WESSLING lub skontaktuj
się z nami, by opiekun klienta utworzył
dla Ciebie indywidualny login:

Od Twoich wyników analiz dzieli Cię zawsze
jedno kliknięcie.

Nasz Portal Klienta sprawia, że zamawianie
analiz jest łatwe, jak nigdy dotąd. Opiekun
klienta utworzy oferty ramowe lub konkretne
oferty dla Twoich projektów, sprawiając, że
usługi w Portalu Klienta WESSLING będą
indywidualnie dopasowane do Ciebie.
Wprowadź tylko swoje własne opisy i wybierz
usługi, których potrzebujesz - to oszczędza
czas i zapewnia możliwość zamawiania analiz
w dowolnym momencie- 24/7.

Zarejestruj się już teraz w Portalu Klienta
WESSLING.

Znajdziesz tu również przegląd wszystkich
raportów z dotychczas wykonanych analiz.
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