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Nieuwsbrief diagnosesoftware
Is de diagnosesoftware op uw werkplaatscomputer up-to-date? Je verliest eenvoudig het
overzicht bij een software-abonnement dat meer dan 30 diagnoseprogramma’s omvat.
Onze volledig verbeterde nieuwsbrief over diagnosesoftware informeert u nu gericht over
updates van geselecteerde programma’s of over nieuwe taalversies. Natuurlijk is deze service
anoniem. U ontvangt uitsluitend informatie over diagnose; geen reclamemails.
•

Hebt u een
diagnoseprogramma en wilt
u over wijzigingen worden
geïnformeerd?

•

Wilt u worden geïnformeerd,
zodra er nieuwe
programma’s in een
speciale taal zijn?

•

Zijn updates van de
WABCO Expert Diagnostics
voor u van belang?
Afbeelding 1: inlogscherm

Zo ontvangt u informatie
Ga op het internet naar de WABCO Homepage
www.wabco-auto.com en ga via de directe
links naar WABCO diagnose. Ga dan via
WABCO systeemdiagnose naar de WABCO
nieuwsbrief voor diagnosesoftware.
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Geef uw e-mailadres in en kies “abonneren”
om u in te schrijven voor de nieuwsbrief. Korte
tijd later ontvangt u een e-mail met een link,
die u met een klik bevestigt dat geen misbruik
van uw e-mailadres wordt gemaakt.

Afbeelding 2 : instellingen (gedeelte)

Daarna geeft u uw e-mailadres nogmaals in in het inlogscherm, kies nu echter “instellingen
aanpassen”. De link die u daarna via e-mail ontvangt, voert u naar een webpagina waar u
gedetailleerd kunt aangeven over welke onderwerpen u via de e-mail nieuwsbrief wilt worden
geïnformeerd. Vink de afzonderlijke hokjes aan om de nieuwsbrief voor de afzonderlijke
programma’s te activeren of vink de hele kolom of rij aan door de taal in de kolomkop of de
naam van het systeem aan te klikken. Door een tweede klik op hetzelfde veld wordt de keuze
gedeactiveerd.
Let ook op de andere opties voor XD software en diagnoseapparatuur en adapters.
U kunt op elk moment met dezelfde procedure uw persoonlijke instellingen voor de
nieuwsbrief aanpassen. Kies in het inlogscherm de functie “opzeggen” om het abonnement op
de nieuwsbrief op te zeggen.
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