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Suunnittele verkossa ja 
toteuta projektit nopeammin:  
ESYLUXin rakennuksen 
osaluettelo 
Rakennuksen osaluettelo on ESYLUXin verkkosivujen uusi ominaisuus, 
joka tukee asiakkaita projektinsuunnittelussa. Luetteloon voidaan koota 
yksilöllisen projektinimen alle kaikki kohteen huoneet ja niihin valitut osat 
helposti ja havainnollisesti. Käyttäjä voi työstää luetteloa eri 
tiedostomuodoissa tai aloittaa suoraan tarjouspyynnön.  
 
Erilaiset huoneet toimistoissa, opetustiloissa ja sairaanhoitolaitoksissa vaativat 

toiminnallisista ja esteettisistä syistä usein erilaisia automaatio- ja 

valaistusratkaisuja. ESYLUXin verkkosivuilla olevan rakennuksen osaluettelon 

avulla asiakkaat voivat tulevaisuudessa luoda yleiskuvan kohteen kaikista 

kerroksista ja huoneista. 

 

Havainnollista projektien osaluettelot helposti 
Rakennuksen osaluettelo on yksilöllisesti työstettävissä oleva verkkolomake, 

johon voi tarvittaessa lisätä rakennuksia, kerroksia ja huoneita. Voit tutustua 

siihen napsauttamalla verkkosivun yläreunassa olevaa kuvaketta. 

Projektikohtaisten tietojen syöttämisen jälkeen käyttäjä voi valita luetteloon 

haluamansa määrän huoneita, jotka hän voi nimetä itse. Halutut osat voidaan 

koota huonekohtaisesti halutun määrän mukaan automaattisesti osia ehdottavan 

hakutyökalun avulla. Vaihtoehtoisesti tuotteita voi valita toivomuslistalta suoraan 

huoneen osaluetteloon.  

 

Excel, PDF tai tarjouspyyntö 



  

 

Käyttäjä voi käsitellä tai käyttää rakennuksen osaluetteloa usein eri tavoin. Hän 

voi tallentaa rakennuksen osaluettelon verkkosivuille ja tehdä siihen muutoksia tai 

täydentää sitä myöhemmin. Rakennuksen osaluettelon voi hakea uudelleen 

samaa kuvaketta painamalla. Kun luettelo on valmis, sen voi ladata MS-EXCEL- 

tai PDF-tiedostomuodossa. "Näin asiakkaamme voivat toteuttaa pienempienkin 

projektien suunnittelu- ja tilausvaiheen helposti ja selkeästi", sanoo Anne 

Spielberg, ESYLUXin kansainvälisen markkinoinnin johtaja. 

 

Rakennuksen osaluetteloon pääsee tutustumaan painamalla verkkosivun oikealla 

yläpuolella olevaa linkkiä. Jos käyttäjä haluaa saada kokoonpanonsa perusteella 

tehdyn yksilöllisen tarjouksen, hän voi napsauttaa luettelon alla olevaa linkkiä, 

joka ohjaa hänet suoraan sopivaan lomakkeeseen. 

 

 

 

 
  



  

 

ESYLUX – Performance for Simplicity 
ESYLUX kehittää, tuottaa ja myy automaatio- ja valoratkaisuja, jotka parantavat 

elämänlaatua ja energiatehokkuutta toimistorakennuksissa, opetustiloissa ja 

sairaanhoitolaitoksissa. Keskiössä ovat yksilölliset toiveet ja tarpeet, ja 

yrityksemme panostaa erityisesti tuoteratkaisujen helppokäyttöisyyteen. 50 

vuoden kokemus alalta on antanut meille niin tukkukauppiaiden, asennuksia 

tekevien yritysten, sähkö- ja valosuunnittelijoiden kuin arkkitehtienkin 

luottamuksen. Asiakkaamme ja kumppanimme luottavat myös ESYLUXin 

asiantuntijoiden tarjoamaan neuvontaan. Tutkimus, kehitys ja tuotanto Saksan 

Ahrensburgissa takaa tuotteiden korkean laadun. Toimintamme on 

maailmanlaajuista: ESYLUX tekee yhteistyötä kokeneiden yritysten kanssa. Useat 

tytäryhtiöt edustavat sitä Euroopassa, Aasiassa ja Oseaniassa. 

 

Lisätietoja on osoitteessa www.esylux.fi 
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Kuva & kuvatekstit 
(Lähde: ESYLUX GmbH) 

 

 
Huoneen osaluettelo  
Luo parempi yleiskuva kohteen suunnittelussa ESYLUXin verkkosivujen huoneen 

osaluettelolla. 
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