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FIRMA PREZENTUJEFIRMA PREZENTUJE

Fakty na temat strony Farnell: 
480000 produktów
  1200 dostawców
   700 produktów dodawanych tygodniowo
352000 kart katalogowych producentów
    40 interaktywnych linecards
    24 h dostawa na następny dzień roboczy
     5 Eu ro koszt dostawy

Wspieramy każdy Twój ruch
Interaktywna strona 
internetowa Farnell, okno na 
najnowsze technologie

Farnell, wiodący dystrybutor komponentów 
elektronicznych nieustannie rozbudowuje 

i  udoskonala swoją stronę internetową 
www.farnell.com/pl, dzięki czemu jest ona 

praktycznym narzędziem w  rękach projektantów 
elektroniki i  źródłem wiedzy o  najnowszych 

technologiach.

Ponad 480 000 produktów dostępnych za jednym 
kliknięciem 

Farnell posiada w  swojej ofercie ponad 480 000 produktów od 
1200 wiodących na rynku producentów i liczba ta ciągle rośnie, dzię-
ki dodawaniu do oferty online 700 produktów tygodniowo. 

Łatwe wyszukiwanie
Znalezienie potrzebnych produktów jest bardzo proste, dzięki 

przyjaznej funkcji wyszukiwania i fi ltracji wyników. Produkty mogą 

DesignLink – nowy interfejs do programów inżynierskich CAD Firma Farnell dokonała integracji oprogramowania Altium i EMA Design Automation 
ze swoim nowym serwisem internetowym DesignLink, zapewniającym interfejs do wielu narzędziowych programów inżynierskich typu CAD. DesignLink 
pozwala projektantom urządzeń elektronicznych wyszukiwać potrzebne w projekcie podzespoły elektroniczne z poziomu oprogramowania CAD, bez 
konieczności wychodzenia z programu.
Altium Designer w połączeniu z DesignLink dają inżynierom możliwość sprawdzenia lokalnych cen, warunków dostawy i innych właściwości produktów. 
Funkcja te będzie dostępna globalnie dla wszystkich klientów. Z kolei DesignLink Coupling Interface zapewnia projektantom dostęp do informacji tech-
nicznych producentów i użycie ich w projekcie bez dodatkowych czynności. Łączy się on bezpośrednio z witryną internetową Farnella dając dostęp do 
ponad 480 tysięcy komponentów pochodzących od 1200 wiodących producentów.
Informacje na temat możliwości oferowanych przez DesignLink i współpracujących z nim programów CAD dla inżynierów elektroników będą wkrótce 
dostępne na nowym portalu technicznym i forum o nazwie element14, dającym dostęp do nowych informacji technicznych i narzędzi projektowych dla 
milionów inżynierów elektroników na całym świecie. Więcej informacji na www.element-14.com
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Interaktywna strona internetowa Farnell

Jak wyszukiwać?
1. Aby znaleźć produkty wystarczy wpisać nazwę produktu lub 

producenta i kliknąć „Szukaj”.

2. Następnie można przejrzeć wyniki wyszukiwania i wybrać 
kategorię produktową. Dodatkowo kryteria wyszukiwania można 
uściślić, używając dostępnych fi ltrów, np. Tylko nowości, Tylko 
zgodne z RoHS.

3. W łatwy sposób można porównać parametry produktów, 
sprawdzić ich dostępność, cenę w czasie rzeczywistym oraz 
sprawdzić czy spełniają wymagania dyrektywy RoHS.

4. Więcej informacji o produkcie znaleźć można w dołączonej karcie 
katalogowej producenta. 

5. Uzupełnieniem oferty są dostępne na stronie akcesoria oraz 
propozycje produktów alternatywnych.

6. Na koniec wystarczy złożyć zamówienie. Dostępna jest także 
możliwość wydrukowania lub zapisania w pamięci zawartości 
swojego koszyka.

być wyszukiwane poprzez: wybór kategorii produktowej, producenta, 
nazwy produktu, bądź parametrów technicznych. 

Produkty alternatywne i karty katalogowe 
producentów

Porównywanie produktów i  wybór produktów alternatywnych 
ułatwia ich przejrzyste zestawienie oraz dostęp do ponad 352 000 
kart katalogowych producentów. 

Używanie gotowej listy produktów
Skopiowanie przygotowanej własnej listy produktów z programu 

Excell i wklejenie jej bezpośrednio na stronę internetową Farenell do-
datkowo ułatwia wyszukiwanie. 

Najbardziej aktualne ceny i stany magazynowe
Dzięki systematycznemu aktualizowaniu strony internetowej, 

użytkownicy są w  stanie sprawdzić ceny i  dostępność produktów 
w czasie rzeczywistym. 
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dzić ich dostępność, cenę w czasie rzeczywistym oraz sprawdzić 
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4. Więcej informacji o produkcie znaleźć można w dołączonej karcie 
katalogowej producenta. 

5. Uzupełnieniem oferty są dostępne na stronie akcesoria oraz pro-
pozycje produktów alternatywnych.

6. Na koniec wystarczy złożyć zamówienie. Dostępna jest także 
możliwość wydrukowania lub zapisania w  pamięci zawartości 
swojego koszyka.

Pasek narzędzi Farnell
Strona internetowa Farnell, poza standardowymi funkcjami wy-

szukiwania i  możliwością wklejania listy produktów z  programu 
Excell, posiada również, bezpłatny do pobrania Pasek Narzędzi Far-
nell, po instalacji którego klienci mogą wyszukiwać produkty w ka-
talogu Farnell używając ich przeglądarki internetowej, bez potrzeby 
wchodzenia na stronę dystrybutora. 

Ponad 40 interaktywnych linecards 
Szeroka oferta produktowa Farnell jest wynikiem bliskiej współ-

pracy dystrybutora z ponad 1200 producentami, dzięki czemu klienci 
mogą wybrać produkty dostawców, których preferują. Aby w przej-
rzysty sposób przedstawić gamę produktów dostępnych od szeregu 
różnych dostawców, Farnell udostępnił na swojej stronie internetowej 
ponad 40 interaktywnych linecards, które przedstawiają ofertę w da-
nej kategorii produktowej i producentów od których  produkty te są 
dostępne. Linecards połączone są z katalogiem online Farnell dzięki 
czemu po kliknięciu na dany produkt, od wybranego dostawcy, klien-
ci automatycznie mogą zobaczyć ceny i  dostępność tego produktu. 
Aby skorzystać z linecards, wystarczy kliknąć na „Zobacz interaktyw-
ne linecards” na stronie głównej Farnell.

Dodatkowe informacje
Farnell
Bezpłatna infolinia: 00 800 121 29 67, e-mail: info-pl@farnell.com, 
www.farnell.com/pl


