
MOLEX – PORTAL WSPARCIA KLIENTA 

NARZĘDZIA, SZKOLENIA I WSPARCIE DLA INSTALATORÓW MOLEX 



PORTAL WSPARCIA KLIENTÓW MOLEX 
CONNECTED ENTRPRISE SOLUTIONS
W tym miejscu znajdziesz szkolenia, narzędzia i wsparcie techniczne

Portal wsparcia klienta Molex Connected Enterprise Solutions (CSP) został zaprojektowany w celu zapewnienia 
szeregu dokumentów, narzędzi, szkoleń i innego wsparcia. Klienci, którzy korzystają z dostępu do CSP, to instalatorzy 
okablowania strukturalnego, integratorzy inteligentnych budynków, a także konsultanci i projektanci pracujący w tej 
branży.

CSP został zaprojektowany tak, aby był jak najprostszy i łatwy w użyciu. Ma responsywny design i może być używany 
zarówno na komputerach stacjonarnych, jak i urządzeniach mobilnych. Jednak w celu uzyskania optymalnych wrażeń 
zalecamy dostęp do niego z przeglądarki na komputerze.

Oferujemy są różne poziomy dostępu dla różnych typów i wymagań klientów. Aby uzyskać pełny dostęp do szkoleń i 
zasobów, zalecamy złożenie wniosku o przystąpienie do naszego programu dla partnerów biznesowych.

Złóż wniosek o dostęp do CSP tutaj:

csp.molex.com/

https://csp.molex.com/


Naszym Partnerom Biznesowym zapewniamy szereg kompleksowych szkoleń. 
Większość kursów jest dostępna online i są dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w 
tygodniu, w dogodnym dla Ciebie czasie. Oprócz kursów, które są wymagane do 
certyfikacji, oferujemy szereg dodatkowych kursów, które zapewniają bardziej 
zaawansowane instrukcje oraz kursy dotyczące efektywnego korzystania z naszych 
narzędzi online. Wszystkie kursy online są bezpłatne.

Dostępne są również warsztaty praktyczne i szkolenia praktyczne. Aby uzyskać 
szczegółowe informacje na temat kolejnych kursów lub umówić się na kurs dla Twojej 
firmy, skontaktuj się z lokalnym zespołem sprzedaży: molexces.com/contact-us/sales-
team. Takie szkolenia mogą wymagać opłaty.

Oprócz kursów, które są wymagane do certyfikacji, oferujemy szereg dodatkowych 
kursów, które zapewniają bardziej zaawansowane instrukcje oraz kursy dotyczące 
efektywnego korzystania z naszych narzędzi online.

Od czasu do czasu oferujemy bezpłatne seminaria internetowe, aby zapewnić 
szczegółowe, praktyczne eksploracje kluczowych tematów, takich jak PoE, AV i 
techniki światłowodowe. Poprzednie seminaria internetowe można oglądać na 
żądanie za pośrednictwem CSP.

Dowiedz się więcej o naszych szkoleniach:

molexces.com/resource-library/installer-training/ 

SZKOLENIA I WEBINARIA

PROGRAM PARTNERA BIZNESOWEGO 

Nasz Program Partnerstwa Biznesowego to jeden z najbardziej kompleksowych programów szkoleniowych tego typu w branży. 
W ramach programu współpracujemy wyłącznie z najbardziej wykwalifikowanymi profesjonalistami i zapewniamy bezpłatne, 
kompleksowe szkolenia, aby zapewnić jak najwyższe standardy instalacji.

Aby zostać partnerem biznesowym Molex Connected Enterprise Solutions, musisz mieć duże doświadczenie, dobrą reputację 
i sprawdzoną stabilność finansową. Po zaakceptowaniu musisz zobowiązać się do zostania Certyfikowanym Instalatorem lub 
Certyfikowanym Integratorem poprzez ukończenie odpowiedniego programu szkoleniowego.

Po zakończeniu programu otrzymasz certyfikat potwierdzający Twój status Certyfikowanego Instalatora lub Certyfikowanego 
Integratora. Będziesz mógł poprosić o pomoc inżyniera Molex w projektowaniu, instalacji i testowaniu systemów zgodnie z 
wymaganiami standardów i zaleceniami Molex. Pomoże ci również w przygotowaniu dokumentacji potrzebnej do zgłoszenia 
instalacji do programu rozszerzonej gwarancji.

Skontaktuj się z lokalnym zespołem sprzedaży, aby porozmawiać o przyłączeniu do grona Partnerów Biznesowych:               

molexces.com/contact-us/sales-team/

https://www.molexces.com/resource-library/installer-training/ 


KLUCZOWE DOKUMENTY I PROCESY

Wnioski gwarancyjne i reklamacje należy składać za pośrednictwem CSP. Możesz śledzić ich postępy poprzez system biletowy.

CSP zawiera również szereg istotnych dokumentów, takich jak lista zatwierdzonych testerów, wymagania dotyczące gwarancji 
oraz instrukcje dotyczące instalacji i testowania.

Dowiedz się więcej o naszych gwarancjach:

Find out more about our Warranties https://www.molexces.com/about-us/our-warranty/

BAZA WIEDZY TECHNICZNEJ

CSP udostępnia szereg treści, które mają na celu informowanie naszych klientów na bieżąco i odpowiadają na niektóre z najczęściej 
zadawanych pytań, które otrzymujemy. Treść obejmująca szeroki zakres tematów zawiera biuletyny techniczne, przewodniki i 
seminaria internetowe na żądanie.

Nasze narzędzia elektroniczne mają na celu usprawnienie określonych obszarów 
projektów, przyspieszając i ułatwiając tworzenie specyfikacji i obliczenia. Niektóre 
narzędzia można pobrać, ale wymagają okresowej aktualizacji, aby były zawsze 
aktualne. Narzędzia te są wbudowane w program Microsoft Excel i większość z nich 
wymaga włączenia makr. Dlatego zalecamy ich używanie na komputerach z pełną 
desktopową wersją Windows i Microsoft Office, zamiast na telefonach czy tabletach z 
mobilnymi systemami operacyjnymi.

Narzędzia obejmują generator specyfikacji, kalkulator wypełnienia koryt, kalkulator 
PoE i łącza stałego.

  

NARZĘDZIA ELEKTRONICZNE

WSPARCIE

Zapewniamy szereg opcji wsparcia za pośrednictwem CSP. Możesz szukać 
odpowiedzi lub zadać pytanie naszej międzynarodowej społeczności ekspertów na 
naszym forum, zwrócić się do pomocy technicznej lub wysłać e-mail bezpośrednio 
do zespołu CSP. Jeśli potrzebujesz on-line, nasza funkcja czatu na żywo połączy Cię 
ze wsparciem.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Dostęp do portalu wsparcia: csp.molex.com

https://www.molexces.com/about-us/our-warranty/
https://csp.molex.com
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