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Er is een app voor elk aspect van 
het verkoopproces
Enphase-apps helpen u in alle stadia van het verkoopproces, van het eerste gesprek met de klant tot het 
dagelijks beheer van Enphase-systemen. 

Pre-sale apps

De Think Smarter Solar app

De Enphase® My Enlighten  app

Deze app, die u helpt uw klanten te overtuigen dat Enphase de 

beste keuze is, toont alle voordelen van het Enphase-systeem

en bevat:
• Een overzicht van de werking van het Enphase-systeem
•  Redenen waarom een Enphase-systeem een uitstekende keus is 

voor huiseigenaren
• Referentiesystemen ter vergelijking van geproduceerde electriciteit

De app is bestemd voor tabletgebruik en is beschikbaar in de 

iTunes App Store en de Google Play Store.

Gebruik de MyEnlighten app als u klanten wilt laten kennis-

maken met de Enphase-ervaring. Klanten zien met de app hoe 

gemakkelijk zij hun systeem vanaf elk mobiel device kunnen 

controleren. 
• Een overzicht van de actuele systeemprestaties bekijken
•  Anderen via social media deelgenoot maken van de prestaties van 

het systeem
•  Historische productiegegevens en weerinformatie bekijken om de 

resultaten te analyseren
• Automatisch rapporten ontvangen

MyEnlighten geeft eigenaren inzicht in hun Enphase-systeem. 

De app is beschikbaar in de iTunes App Store en de Google Play 

store, zowel voor tablets als voor smartphones.
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Post-sale apps

De Enphase® Installer-toolkit 
mobiele app

De Enphase® Enlighten Manager app

De Installer Toolkit mobiele app helpt u om snel en effectief een 

Enphase-systeem te installeren. Hij bevat alle informatie om:
• De Envoy gemakkelijk te configureren
•  Snel de communicatie met de micro-omvormer en de energie- 

productie te controleren
• Een installatierapport te e-mailen
•  Een virtuele indeling van het systeem te creëren, te scannen en  

te synchroniseren

Installeer sneller en zonder kwaliteitscompromis. Download de 

app uit de iTunes App Store of de Google Play Store.

Beheer en onderhoud meerdere Enphase-systemen op 

afstand vanaf elk mobiel device met de Enlighten Manager app. 

De app helpt u met het volgende:
•  Gedetailleerde informatie bekijken van een aantal Enphase- 

systemen of één individuele module
• De werkelijke prestaties vergelijken met de modelprestaties 
•  Op afstand een diagnose stellen en problemen met de systeem- 

prestaties oplossen
•  Prioriteiten aanbrengen in de onderhoudstaken en onnodige 

servicebezoeken voorkomen

Optimaliseer uw activiteiten en onderhoudsprocedures door de 

app voor uw tablet of smartphone te downloaden uit de iTunes 

App Store of de Google Play Store.

Kijk voor meer informatie over Enphase-technologie 
op  enphase.com/nl


