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Velen verwachten het. JOSKIN heeft het gedaan. De JOSKIN Groep heeft zijn nieuwe applicatie voor tablet aan 
zijn hele netwerk net voorgesteld. Het JOSKIN bedrijf, dat dit jaar zijn eerste halve eeuw bestaan viert, bewijst 
dus zo dat het meer dan ooit bij deze tijdgeest blijft horen.  

Zoals verklaard aan de professionelen van zijn netwerk was de onderliggende doelstelling van deze ontwikkeling 
om de inhoud en de relevantie van de commerciële informatie van alle JOSKIN dealers en invoerders te optimali-
seren ten opzichte van de klanten. Elk element werd dus bestudeerd zodat deze applicatie aan deze doelstelling 
voldoet. Met zijn sobere design en zijn lichte structuur biedt het werktuig een intuïtieve ervaring aan met een 
eenvoudige en efficiënte navigatie voor een dagelijks gebruik.

Deze applicatie zal het hele JOSKIN gamma dekken. De verschillende modellen van machines en hun kenmerken 
zijn volledig gedetailleerd. Een toegang tot een zeer volledige mediatheek met video’s, afbeeldingen, PDF bro-
chures, prijslijst van de accessoires, voorstellingen van het bedrijf, enz. komt de applicatie te vervolledigen. Zo kan 
ieder detail, iedere uitrusting nu gezien worden net zoals u achter de computer op uw werk stond. 
De 7 talen die bij JOSKIN gebruikt worden, zorgen voor een volledige en toegankelijke inhoud, ongeacht uw locatie 
en taal. Ten slotte is de applicatie ook van een offerte-configurator voorzien zodat de verkopers een offerte voor 
een klant onmiddellijk kunnen opstellen en indien nodig exporteren. Voorzien van geavanceerde functies kan deze 
module de compatibiliteit tussen de opties vinden en zo mogelijke fouten (opties van de machines, hydraulische 
functies, smering, enz.) bij het opstellen van offertes bij de klanten voorkomen.   

De applicatie kan vanaf nu gedownload worden op de Google Play Store (ANDROID). Ze is in eerste instantie bes-
temd voor de professionelen van het JOSKIN netwerk maar ze zal ook binnenkort geraadpleegd kunnen worden 
door het grote publiek. 

JOSKIN KAN NU GEDOWNLOAD WORDEN!


