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 Auto3Pכל הזכויות שמורות

מערכת Horizon
לניהול כולל בענף הרכב

Horizon
ניהול צי רכב
ניהול נהגים

ניהול תביעות רכב

 המערכת נגישה באמצעות שירותי ענן מתקדמים
ומאפשרת עבודה באמצעות האינטרנט על כל מיגוון
אמצעי המחשוב
 שירותים אלו כוללים שליטה וניהול מלא לשמאות ותיקוני
רכב ,ניהול אחזקת רכב ,מידע מלא באמצעות קטלוג
חלפים ,מחירונים ושעתוני עבודה ,ניהול רכש חלפים ,ועוד

טאבלט
התנהגות נהגים

אינטגרציה
לתוכנות המוסך

איתור חלפים
אספקת
חלפים

טלמטיקס
AutoSense
FNOL/FEOL ,UBI

Horizon

פלטפורמה מודולרית כוללת בענן
לניהול בתחום הרכב

 כלי ניהול לתהליכי עבודה ,נגישים מכל מקום ,בכל עת
ומכל מכשיר
 מכיל מידע מקיף על נתונים וכלים לחישוב )קטלוג חלקים,
מחירי חלקים ,עבודה וצביעה(
 חיבור כל המעורבים בזמן אמת על פלטפורמה אחת
 ניהול תביעות ,תיקונים ,אומדנים ,כלי רכב
 ניהול מלא לתהליכי עבודה ומשימות
 מידע על חלקי רכב
 איתור חלקי רכב


שירותי טלמטיקס FNOL/FEOL

 דו"חות וסטטיסטיקה

מוסכים
 הפקת הצעת תיקון מהירה בהתאם לחוק הרישוי במהירות
ובאמינות
 מערך מידע ושירות לבעלי מוסכים להצגת חלופות
 מחירים ללקוח בזמן אמיתי בהתאם לחוק רישוי שירותי הרכב
2016
 כל המידע זמין אונליין וכולל מחירוני חלפים של יבואני הרכב
ויבואני החלפים התחליפים ,הכל  -במרחק מספר קליקים.
 באמצעות קטלוג חלפים מקוריים  ,onlineמחירי חלפים
מקוריים ותחליפיים ,שעתוני עבודה וצביעה
 שירותי מסחר לחלקים חדשים ומשומשים
 לבעלי תוכנות ניהול "מוסכית " ,"2020נשר"" ,פריוריטי"
ו"תפנית" מתאפשרת גישה ישירה לשירותי המערכת

מערכת לניהול הפקת
הצעות תיקון ללקוח

חברת הביטוח

ניהול  Onlineלמערך השמאות
והתביעות בחברת הביטוח

 ניהול אומדנים ראשונים ,קבלת אומדן ראשוני מטאבלט – מיידי
 ניהול בקרת חיובים אוטומטית
 ניהול קבלת אומדני הנזק ,תורי עבודה בחברת הביטוח
 אפשרות לניהול רכש חלפים מקצועי ממגוון מקורות
 ניהול ארועי תאונות ושיערוך נזקים אוטומטי FEOL / FNOL- Online
באמצעות התקן מדבקת חלון ברכב.
 מערכת לניהול פוליסות ע"פ שימוש
 הפקת דו"חות

שמאות
 אומדן ראשוני בשטח ו/או הצעת תיקון באמצעות טאבלט
 תיעוד הרכב


קבלת נתוני הרכב היישר מרשות הרישוי

 שימוש בקטלוג חלפים
 השוואת מחירי חלפים בזמן אמת
 שיתוף מערכתי באינטרנט בין כל הגורמים –
מוסך ,מבטח ,בעל הרכב ועוד
 אינטגרציה למחירון "לוי יצחק"

ניהול שמאות והצעות תיקון
 Onlineבטאבלט

ציי רכב
 מערכת מתקדמת לניהול מערך ובקרה על תיקוני תאונות,
אחזקת רכב וטיפולים באמצעות פלטפורמת ענן
 ניהול ארועי תאונה


קבלת דיווחי מד אוץ לזימון לטיפולים

 מערכת חכמה להקמה וניהול קיטים לטיפולים
 רכש חלפים מקצועי ממגוון מקורות במכרזי מסחר
ממוחשב ואוטומטי
 ניהול קבלת ומסירת רכב
 בקרה מלאה של חיובי המוסכים וספקי החלפים
 ניהול שינוע ורכב חליפי
 מעקב ושליטה כל התיקונים  Onlineכולל הצגת מיקום

מערכת  Horizonלניהול
תיקוני הרכב לציי רכב וליסינג

קטלוג מולטיקט

 הקטלוג מכיל מעל  5מיליון חלפים שונים לרכב
פרטי ומסחרי עד  3.5טון
 הקטלוג מכיל שעתוני עבודה וצביעה לתאונות
 קטלוג  Onlineובאפליקציה לטאבלט
 הגדרת קטלוג הרכב ע"פ מספר הרכב מנתוני
הרישוי שלו
 מערך מתקדם ומהיר להקמת קיטים לאחזקת
רכב

מולטיקט  -קטלוג חלפים מקוריים
מבוסס על המידע של יצרני הרכב

מסחר בחלקי חילוף
 מערכת מסחר לחלפים חדשים ומשומשים  -מקושרת למרבית
יבואני וספקי החלפים בישראל
 המערכת מקושרת לאומדני הנזק/בחינת רכב ומאפשרת
באינטגרציה להפעיל מכרזי חלפים.
 יצירת הצעות מחיר ,מענה אוטומטי ,עיבוד אישור הזמנה
ומשלוח


אפשרות לצירוף תמונות במסחר

 קבלת מיידית של ההצעה הזולה ביותר ובקרה להצעות המחיר
 מיון ההצעות והצגתם כסל רכישה תוך בדיקת כדאיות


אופציה  -הזמנה ישירה מספק יחיד

 תיעוד הזמנות והשוואת עלות המכרז למחירי החלפים

מערכת לניהול מסחר בחלקי חילוף

אוטוסנס

לביטוח וציי רכב  -באמצעות ניטור

 התרעות נהיגה
 ניהול מיקום ,חניונים
 ניהול זמני נהיגה
 ניהול נהגים
 ניהול תאונות
 שילוב מידע למשתמש הרכב
 ניתן לאפיין את המערכת בהתאם לצורכי הצי
 המערכת התחרותית במחיר וטיב השרות

FNOL / FEOL

זיהוי אירוע תאונה ושיערוך נזק אוטומטי
המערכת היחידה בעולם המאפשרת קבלת שיערוך נזק אוטומטי בהתרחשות תאונה

 זיהוי תאונה ושיערוך נזק אוטומטי  Onlineבזמן אמת
) (FEOL/FNOLבאמצעות מדבקת חלון
 סיוע חירום
 ניהול מרכז מידע לניהול צי הרכב בזמן אמיתי )לציי רכב
גדולים(
 משלוח  SMSלנוהג לקבלת תמונות מהשטח כולל תמונות
צד ג'
 מניעת הונאות ואספקת סיוע חירום ותמיכה לנהג  /בעל
הרכב במקום הארוע

 SMSו -וידאו

ניהול ארועים באמצעות  SMSווידאו
משלוח  SMSכדיוור ישיר לכל טלפון לקבלת:
 מסמכים סרוקים,צילום רישיון רכב ,נהיגה וכו'
פתיחת שיחת וידאו עם כל גורם ,לדוגמא ,בעל הרכב
בעת:
 תאונה
 תקלה מכנית
תיעוד תמונות הוידאו היישר לתיק הטיפול
הכנת הצעות תיקון מקוונות ,בשליטה מרחוק

אפליקציה לטאבלט

קבלת ומסירת רכב והצעת תיקון Online
באמצעות טאבלט וטלפון נייד

 בכל מקום ובכל זמן ,בכל מחשב טאבלט ונייד
 באמצעות  , GPRSתקשורת אלחוטית Wi-Fi
 שרת ענן של חברת Auto3P IL
 ניהול גמר עסקה באמצעות טאבלט
 אומדן נזק לפי מוקדים
 שיתוף הלקוח בכל הצעת תיקון או אומדן Online

תודה על ההקשבה!
טלפון077-7388888 :
פקס077-7388880 :
www.auto3p.co.il
מיילauto3p@auto3p.co.il :
כתובת :רח' החרש  ,36אזור תעשיה שרונים ,הוד השרון 45800

