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לניהול ONLINEפלטפורמה
בענף הרכב

הצעותושמאותניהול,והביטוחהרכבלענףתוכנהשירותי
קטלוגהכוללותמידעמערכות,רכבאחזקתניהול,תיקון

,עבודהשעתוני,חלפיםמחירוני,הרכביצרנילמגווןחלפים
שיערוךבשילובתאונהארועיניהול,חלפיםרכשניהול

ועודשימושלפיביטוח,נזק
מתקדמיםענןשירותיבאמצעותנגישההמערכת

מיגווןכלעלהאינטרנטבאמצעותעבודהומאפשרת
המחשובאמצעי

HORIZON



מערכת לניהול הפקת  
הצעות תיקון ללקוח

החלפיםיבואניממירבובאמינותבמהירותתיקוןהצעות
בישראל

מקורייםחלפיםקטלוגבאמצעותonline,חלפיםמחירי
וצביעהעבודהשעתוני,ותחליפייםמקוריים

ומשומשיםחדשיםלחלקיםמסחרשירותי

נזקהאומדניעםבמוסךתיקוןהצעותניהולשילוב
.לשמאים

הצעות תיקון



מערך מידע ושירות  
לבעלי מוסכים  

שירותירישוילחוקבהתאםאמיתיבזמןללקוחמחירים
2016הרכב

יבואנישלחלפיםמחירוניוכוללאונלייןזמיןהמידעכל
מספרבמרחק-הכל,התחליפיםהחלפיםויבואניהרכב

.קליקים

פריוריטי","נשר","2020מוסכית"ניהולתוכנותלבעלי"
המערכתלשירותיישירהגישהמתאפשרת"תפנית"ו

שלוהרישוימנתוניהרכבמספרפ"עהרכבקטלוגהגדרת.

מוסכים



קטלוג חלפים מקוריים-מולטיקט 
מבוסס על המידע של יצרני הרכב

שוניםחלפיםמיליון5מעלמכילהקטלוג
טון3.5עדומסחריפרטילרכב

לתאונותוצביעהעבודהשעתונימכילהקטלוג

קטלוגOnlineלטאבלטובאפליקציה

רישוילוחיתבאמצעותרכבזיהוי

קטלוג מולטיקט



למערך השמאות   Onlineניהול
והתביעות בחברת הביטוח

מיידי-ראשוניאומדןקבלת,בטאבלטראשוניםאומדניםניהול

מקורותממגווןמקצועיחלפיםרכשניהוללאפשרות

תאונהארועניהולFNOLאוטומטינזקשיערוךוקבלתFEOL

התקןבאמצעות,תחרותיםבמחיריםשימושפ"עפוליסותלניהולמערכת
.הפרטצנעתעלובשמירה"חלוןמדבקת"ברכבפשוט

אוטומטיםחות"דוהפקת

חברת הביטוח



Onlineניהול שמאות 

טאבלטבאמצעותבשטחראשוניאומדן

הרכבתיעוד

חלפיםבקטלוגשימוש

אמתבזמןחלפיםמחיריהשוואת

הגורמיםכלביןבאינטרנטמערכתישיתוף–
ועוד,מבטח,מוסך

יצחקלוי"למחירוןאינטגרציה"

הרישויממשרדהיישרהרכבנתוני

שמאות



ולביצועבמוסךתיקוןלהצעותבשטחלהפקהנזקאומדן
תיקוןוהצעותרכבקבלת,לשמאיםראשוניאומדן

.טאבלטבאמצעות,אמתבזמןהכל.למוסכים

אומדןOnlineהגורמיםכלביןולהפצהלשימושמיידי
בעל,רכבציי,מבטח,מוסך-ובתיקוןבתביעההמעורבים

.ועודהרכב

ליסינגלחברותמושלמתשטחעבודתמאפשרהטאבלט
קבלה,עסקהגמרשמאות,רכבבדיקותלוהשכרה
.רכבומסירת

לטאבלט HandiMateאפליקציית  אפליקציה לטאבלט



לחברות ביטוח וציי רכב  
באמצעות ניטור

  ניהול אירועי תאונות ושיערוך נזקיםOnline
דיווח תאונות בזמן אמת(FNOL)  באמצעות מדבקת

קבלת שיערוך נזק אוטומטי  תהמאפשרחלון
)FEOL(

 ניהול ביטוח עם  מערכת לניטור כלי רכב המאפשרת
נהג פי שימוש והתנהגות לםפרמיה המותאתחשיב 

)(UBIובשמירה על צנעת הפרט.

אוטוסנס



FNOL/FEOL -  ניהול וניתוח תאונות
בזמן אמת

מ מתמחה בניתוח הכוחות הפסיקלים בעת התאונה אשר .ר.מ

מ ומפיקה שיערוך נזק אוטומטי  .ר.משודרים לשרתי הענם של מ

מערכת זו מסייעת לשמאי הרכב או בוחן הרכב לבצע השלמת  

אומדן נזק המבוסס על המידע הפסיקלי ותמונות הנזק אשר  

מועברת בעת התאונה והכל על בסיס פלטפורמת ההוריזון וכלי  

מערכת למידה עצמית אשר  .  “אומדן בקליק אחד"החישוב של 

.מחדדת את הדיוק מתאונה לתאונה

FNOL / FEOL



לניהול  Horizonמערכת 
לציי רכב וליסינגתיקוני הרכב

תאונותתיקוניעלובקרהמערךלניהולמתקדמתמערכת,
ענןפלטפורמתבאמצעותוטיפוליםרכבאחזקת

תאונהארועיניהול

לטיפוליםלזימוןאוץמדדיווחיקבלת

לטיפוליםקיטיםהקמת

ממוחשבמסחרבמכרזימקורותממגווןמקצועיחלפיםרכש
ואוטומטי

רכבומסירתקבלתניהול

החלפיםוספקיהמוסכיםחיובישלמלאהבקרה

התיקוניםכלושליטהמעקבOnlineמיקוםהצגתכולל.

ניהול תיקונים



מערכת לניהול מסחר בחלקי חילוף

מקושרת-משומשיםוחדשיםלחלפיםמסחרמערכת
בישראלהחלפיםוספקייבואנילמרבית

ומאפשרתרכבבחינת/הנזקלאומדנימקושרתהמערכת
.חלפיםימכרזלהפעילבאינטגרציה

מסחר בחלקי חילוף



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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