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בטאבלט Onlineשמאות

זמןובכלמקוםבכל

אוהטלפוניהבתקשורתטאבלטשמאותWIFI

אמיתיבזמןהשפעה–ומיידעכשיו

ענןשרתי

שמאות



בטאבלט Onlineשמאות

חדשתיקפתיחת

משמאיתקישור

מבטחתיקמשלוחקבלת

בטאבלטחדשתיקהקמת

מקוריים(החלפיםלאיתורמולטיקטקטלוג(

עבודהשעתוני

צביעהשעתוני

לוייצחקקוד/רישויקוד/שילדהמספרלפיזיהוי

הרכבערךלקביעתיצחקלוילמחירוןקישור

חלפיםבקיטשימוש

רכבציי,חלפיםספקי,מבטח,מוסך-שוניםלגורמיםקישור

הבדיקהבמועדכברהחלקלסוגהחלטהקבלת:השמאי

שמאות



צילום הרכב הניזוק

הרכבתמונות

התמונותגביעלסימוןביצוע

במשרדלתיקישירההעברה

באמצעותומסמכיםתמונותקבלתSMS

שמאות



קטלוג חלפים מקוריים-מולטיקט 
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



אומדןלביצועבשטחלהפקהנזקאומדן
,אמתבזמןהכל.לשמאיםראשוני

טאבלטבאמצעות

ביןולהפצהלשימושמיידיOnlineאומדן
-ובתיקוןבתביעההמעורביםהגורמיםכל

.ועודרכבציי,מבטח,מוסך
זמןחוסכת,המוקדבשיטתאומדןהפקת

דקות4בשמאות,יקר

מולטיקט בטאבלט



וצביעההרכבותלפרוקיםמ.ר.משעתון

לתיקוןלחלקקבועמחירקביעת

לצביעהלחלקקבועמחירקביעת

וצביעהלעבודהלחלקמשוכללמחיר

שיטות חישוב לעבודות וצביעה שעתונים



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

זיהוי  
VINקוד 

לפי  
מספר  
רישוי



אומדן ראשוני

לתיק,השמאותבמשרדלשמאיתמושלםאומדןשילוב

התיקלתמונות,לאומדן,הנכון

הנכוןהחלקבחירת-התיקוןבעלותניכרחסכון,

הנכוןבזמן,הנכוןהמחיר

מסחרשאילתתלביצועאופציה(לאומדןהמוסךשילוב(

ראשונילאומדןהמבטחשיתוףonline –

למנויימשלוחHorizon

במיילמשלוח

שמאות

בזמן אמת-השילוב המושלם  



Horizonשילוב כל הגורמים בענן 

התיקנתוניקבלתOnline

מבטחתיקלפתיחתממשק

הרכבפרטיקבלת

תיקוניםהסדריקבלת

לוייצחק"מחירון"

בתיקהמשתתפיםהגורמיםסנכרון

Horizon



מבית אייל  
פתרונות תוכנה

מבית תבל 
מערכות תוכנה

ERP" תפנית"
מבית מטריקס  

Priority 
ERP

ממשק באינטגרציה לתוכנות ניהול המוסך ממשק לתוכנות מוסך



מסחר בחלקי חילוף

לקישורניתנת–משומשיםוחדשיםלחלפיםמסחרמערכת
בישראלהחלפיםוספקייבואנילמרבית

ומאפשרתרכבבחינת/הנזקלאומדנימקושרתהמערכת
.חלפיםימכרזלהפעילבאינטגרציה

למוסךהאומדןהעברת

המוסךי"עמסחרבקשותומשלוחלתיקהמוסךשילוב

למוסךישירותיופנווהספקיםהיבואניםהצעות

השוקהצעותמגווןשלמיידיתקבלת

המסחרבזירתהמוסךידיעלישירהקנייהביצוע

החלפיםלמצאיאישוריםמתן

חלפיםמכרזOnline

מסחר בחלקי חילוף



קישור לשמאית

לטאבלטהיישרמהשמאיתהתיקפתיחתנתוניקבלת

האומדןשילובOnlineלשמאית

לשמאיתהאומדןהעברת

השמאותבתיקותיוקתמונותהעברת

שמאית



גישה לתיקי המשרד 
באינטרנט Horizonבמערכת

המשרדלתיקיבאינטרנטגישהיכולת

Horizonענןבאמצעות

באינטרנטהאומדןבנתוניטיפול

והמשרדשמאיתעדכוןHorizon כיוונידו–

תיקמתוךהורייזןבשרותישימושיכולת

.השמאית

העברתיכולתSMSצילומילקבלת

לתיקהיישרותמונותמסמכים

שמאית



CRMקשר עם בעלי הרכב 

במידעהרכבבעלשילוב

ראשוניאומדןשיתוף

סופיאומדןשיתוף

מהשטחהיישרהתאונהאירועניהול

למבוטחתמידיקשר

CRM



רכבי יוקרה–בדיקה לחידוש ביטוח 

ביטוחלחידושרכבבחינת

הרכבצילום

נזקיםותיעודבדיקה

מיגוןבדיקת

ותיעודצילום

בדיקת 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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