
Pålidelige resultater

pv.pro beregner præcist an-
læggets specifikke udbytte 
under hensyntagen til samt-
lige placerings- og projekt-
oplysninger samt den for-
ventede forrentning.

pv.pro er skræddersyet til 
EWS-produktsortimentet. 
Alle producenters speci-
fikationer og artikler kan 
anvendes i programmet. 
Tilbuddet udformes automa-
tisk med ganske få trin.

Vha. mange forskel-
lige kriterier testes re-
sultaterne på realistisk sammensætning, hvilket giver 
yderligere sikkerhed.

Regelmæssige updates
Med den integrerede updatefunktion i pv.pro kan du med ét 
klik opdatere programmet. Updates indeholder eksempelvis 
nye eller opdaterede artikler af EWS-produktporteføljet, tilpas-
ninger til rentabilitetsberegningen samt nye program features. 

Mere tid Mere sikkerhed Mere succes

Overbevisende dokumentation

Overbevis kunder med professionel dokumentation. Pro-
grammet udformer de fornødne dokumenter i en hånde-
vending og forsyner dem med individuelt layout og firma-
logo. Med pv.pro præsenterer du kundens forespørgsel 
som et samlet og overbevisende forløb.

 ● Individuelt følgebrev

 ● Tilbud inkl. detaljeret 
komponentoversigt

 ● Anlægsoversigt

 ● 3D-visning

 ●  Vind- og snelast

 ●  Installationsplan

 ● Ledningsdiagram

 ● Skyggeanalyse

 ● Udbytteprognose

 ● Rentabilitetsprognose

Effektiv konfiguration
Når alle relevante bygningsinformationer som tagtype og -form 
er indtastet, genererer pv.pro en detaljeret 3D-visning. Den 
logisk strukturede indtastningsmaske gør programmet meget 
brugervenligt.

Intelligent planlægning
 ● Realistiske skyggeforløb

 ● Tagflader oprettes under 
hensyntagen til forhindringer

 ● Nem placering af forhindringer

 ● Automatisk eller manuel modullægning

 ● Automatisk komplettering af modultilslutningen og 
montagesystemet

 ● Generatorfeltet kan bearbejdes 
manuelt vha. strenggruppering

 ● Automatisk eller manuel inverterkonfiguration
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Andre ydelser

Som faggrossist kan vi understøtte dig og dit salgs- 
arbejde på mange områder. Vores servicetilbud til 
salgspartnere består bl.a. af:

Ved tekniske spørgsmål kontakt:

Arne Knicker
Ordrebehandling
Tel. +49 46 08 60 75 - 183
a.knicker@ews.dk

Test gratis

Flere informationer samt din personlig pv.pro adgangs-
code inkl. downloadlink til en gratis 4-ugers demoversion 
fås hos din ansvarlig EWS-salgskonsulent.

Attraktiv intropris

Efter testperioden kan du rekvirere enkeltlicensen til en 
intropris på kun 398,- € inkl. brugerkursus plus 20,- €
service pr. måned for updates og support.

Tidspunkter for pv.pro kurser meddeles jævnligt i vores 
nyhedsbrev PV-NEWS.

Din vej til pv.pro

Det ultimative 3D- 
planlægningsprogram 

til solcelleanlæg 

Am Bahnhof 20
DE-24983 Handewitt

www.ews.dk
Fax : +49 4608/1663

info@ews.dk

Tel.: +49 4608/6075-600Am Bahnhof 20
DE-24983 Handewitt

www.ews.dk
Fax : +49 4608/1663

info@ews.dk
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Marketing og salgshjælp
Støtte ved åbent hus, nykundeakvirering, 
annoncer og kundemailings, reklame- 
materialer, udlån eller køb af udstyr til 
messer og udstillinger mm.

Ydelser på stedet
Fra projektering til montagehjælp og 
vedligeholdelse.

Uddannelse og kurser
Talrige fagarrangementer og foredrag 
på messer, hos vores leverandører, i 
vores eget kursuscenter og omkring 
i landet.

Salgspartnernetværk
Formidling af slutkunde-henvendelser 
til vores partnerfirmaer og registrering 
på vores salgspartner-kort (se mere 
på: www.min-solcelleinstallatør.dk)

Faglig info
EWS-partnerområdet, regelmæssige 
forsendelse af vores nyhedsbrev PV-
NEWS.


