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מגוון שירותי מחשוב ומידע למוסך

הרכבשרותיחוקפ"עלחלקיםללקוחמחירהצעת

רכבלשמאי,לביטוחמחירהצעת

חלפיםמחירי

חלפיםקטלוג

ומכניטיפולים,רכבלאחזקתמחירהצעת

רכבומסירתקבלת

בחלפיםמסחר

הרכבתיקונינתוניתיעוד

התיקוניםלניהולמערכת–הבטחון.מספקי

משלוחSMSלתיקהיישרומסמכיםתמונותלקבלתללקוח

הלקוחעםוידאושיחדוניהול

פריוריטי","נשר","2020מוסכית"ניהולתוכנותלבעלי"

המערכתלשירותיישירהגישהמתאפשרת"תפנית"ו

הכל למוסך



פ חוק שרותי הרכב"הצעת מחיר ללקוח ע הצעת מחיר ללקוח

הצגת אחריות  * 
לכל חלק בנפרד  



מערכת לניהול הפקת  
הצעות תיקון ללקוח

בישראלהחלפיםיבואניממירבובאמינותבמהירותתיקוןהצעות
מקורייםחלפיםקטלוגבאמצעותonline,וצביעהעבודהשעתוני,ותחליפייםמקורייםחלפיםמחירי
ומשומשיםחדשיםלחלקיםמסחרשירותי
לשמאיםנזקהאומדניעםבמוסךתיקוןהצעותניהולשילוב
היבואניםממחירוניאחריותנתוני,היבואניםבמגווןמחיריםהשוואות,בישראלהרכביבואנימחירוניכל
רישוי'מסלפיהחלפיםקטלוגהתאמת

הצעות תיקון



שמאי הרכב/ לחברת הביטוח / הצעת תיקון ללקוח 

למובייל ולתוכנות השמאים, שילוב באינטגרציה

כולל שעתוני עבודה וצביעה

הצעות תיקוןהצעות תיקון



-הצעת תיקון באמצעות קטלוג החלקים מולטיקט 
קטלוג חלפים מקוריים

מבוסס על המידע של יצרני הרכב

לרכבשוניםחלפיםמיליון5מעלמכילהקטלוג
טון3.5עדומסחריפרטי

לתאונותוצביעהעבודהשעתונימכילהקטלוג

קטלוגOnlineלטאבלטובאפליקציה

מנתוניהרכבמספרפ"עהרכבקטלוגהגדרת
שלוהרישוי

לאחזקתקיטיםלהקמתומהירמתקדםמערך
רכב

קטלוג מולטיקט



לקטלוגגישהOnline–מעודכןתמיד,זמןבכל
בישראלהנעיםהדגמיםלמירבמלאכיסוי
הרכבמספרבאמצעות+התוכנהבסיסעלמתקדםדגםזיהוי
ומדויקמהיר,למשתמשידידותי
חכםטלפוןאוטאבלט,מחשב–מכשירמכללגישהניתן
אחזקהלטיפוליקיטיםכולל

קטלוג חלקי הרכב-קטלוג מולטיקט

64  יצרני רכב

 דגמים800מעל

 חלפים בקטלוג5,000,000מעל



תיקוןלהצעותבשטחלהפקהנזקאומדן
באמצעות,אמתבזמןהכל.במוסך
טאבלט

ביןולהפצהלשימושמיידיOnlineאומדן
-ובתיקוןבתביעההמעורביםהגורמיםכל

.הרכבבעל,שמאי,רכבציי,מבטח,מוסך

מולטיקט בטאבלט



החלפיםמחיריכל

תחליפי  , מקורי
להשפיע על עלות התיקון בזמן אמת
 שונים100כ-מחירוני היבואנים
  התאמת המידע בין חלק מקורי לתחליפי
מיליון התאמות 20-כX-ref)(
 עדכוני מחירי היבואניםOnline 
אומדן ראשוני אמיתי!

מרכז מידע חלפים

!מקוון ומעודכן תמיד

פרטי אחריות  
לחלק

לפי  VINזיהוי קוד 
מספר רישוי



.אופנועים,משאיות,מסחרי,פרטירכב

והחלפיםהרכביבואנילמירבנגישותלךמאפשרהמידעמרכז
תוךזאתכל.בעולםלרכבחלפיםמפעלי1000מעל,בישראל
המידע.שלהםהחלפיםולמחירוניבישראלהחלפיםליבואניהתאמה

100-כ(תואמיםחלפיםיבואניומחירוניהרכביבואנימחירוניכולל
.)יבואנים

,הגה,בלמים,מתלים,המרכבחלקי:הרכבתחומיבכלמחירונים
...ועוד,חשמל,מזגן,שמשות,מנוע

לביןהשוניםהרכביצרניבין,מקורייםקטלוגיםמספריםביןהתאמות
Crossמיליון20-כ,ותחליפיתואםהמקוריהחלפיםתעשיית

Reference)טים"מקהצלבות(

שנים10–החלפיםלמחיריהיסטוריה

מנוע טורבו למידע על חלקי הרכב מרכז מידע חלפים



הצעות תיקון קיט טיפולים

טיפוליםקיטהקמת

תחליפי,מקורי,החלקסוגלפי

יזומותעבודהפעולותלהקיםניתן,עבודהפעולות.

התקףלמחירוןמחירהתאמת

קיט טיפולים



מערכת לניהול מסחר בחלקי חילוף

וספקייבואנילכלקישוראפשרות–לחלפיםמסחרמערכת
בישראלהחלפים

ומאפשרתרכבבחינת/הנזקלאומדנימקושרתהמערכת
.חלפיםימכרזלהפעילבאינטגרציה

הזמנהאישורעיבוד,אוטומטימענה,מחירהצעותיצירת
ומשלוח

במסחרתמונותלצירוףאפשרות

המחירלהצעותובקרהביותרהזולהההצעהשלמיידיתקבלת

כדאיותבדיקתתוךרכישהכסלוהצגתםההצעותמיון

יחידמספקישירההזמנה-אופציה

החלפיםלמחיריהמכרזעלותוהשוואתהזמנותתיעוד

מסחר בחלקי חילוף



קבלת ומסירת רכב

טאבלטבאמצעותרכבקבלתביצוע

בטאבלטתמונותגביעלוסימוןברכבנזקיםצילום
גגון,בוקסר(ברכבאביזריםצילום(
נדרשטיפול,מועד,דלק,קבלהנתוני
ועודגלגלים.מ,מגבה-ברכבמצאירשימת
באמצעותהרכבלבעלהרכבקבלתמסמךשילובSMSותיעוד

בתיק

רכבמסירתביצוע

במסירההרכבבעלהחתמת
הרכבתמונות,דלק,מסירהסטטוסתיעוד

קבלת ומסירת רכב



אינטגרציה לתוכנות ניהול המוסך

מבית אייל פתרונות תוכנה

מבית מטריקס  ERP" תפנית"מבית תבל מערכות תוכנה

Priority ERP



2016חוק רישוי שירותי רכב 



077-7388888: טלפון
077-7388880: פקס

www.auto3p.co.il
auto3p@auto3p.co.il: מייל

45800הוד השרון , אזור תעשיה שרונים, 36החרש ' רח: כתובת

!תודה על ההקשבה

http://www.auto3p.co.il/
mailto:auto3p@auto3p.co.il
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