
Onlineשמאות 

ניתן להוריד 
את האפליקציה לטאבלט

2018ינואר 

באמצעות מחשבוני טאבלט

Auto3P Israel כל הזכויות שמורות ל



  בכל מקום ובכל זמן

 שמאות טאבלט בתקשורת הטלפוניה  אוWIFI

 השפעה בזמן אמיתי  –עכשיו ומייד

שרתי ענן

באמצעות טאבלטOnlineשמאות 



Onlineשמאות 

  פתיחת תיק חדש

oקישור משמאית

o  משלוח תיק מבטח

oתיק חדש בטאבלט

 מקוריים(קטלוג מולטיקט לאיתור החלפים(

עבודהשעתוני

צביעהשעתוני

 קוד יצחק לוי/ קוד רישוי / זיהוי לפי מספר שילדה

קישור למחירון לוי יצחק לקביעת ערך הרכב

שימוש בקיט חלפים

ציי רכב, ספקי חלפים, מבטח, מוסך, קישור לגורמים שונים.

קבלת החלטה לסוג החלק כבר במועד הבדיקה: השמאי



צילום הרכב הניזוק

תמונות הרכב

ביצוע סימון על גבי התמונות

העברה ישירה לתיק במשרד



ניתן להוריד 
את האפליקציה לטאבלט

קטלוג חלקי הרכב

קטלוג על פי מידע יצרני הרכב

 בטאבלטקטלוג יעודי לשימוש

איתור חלק על בסיס תמונת הרכב

 איתור חלק לפי שם

מהיר ומדויק, קל, פשוט

64יצרני רכב

 דגמים800מעל

 חלפים5,000,000מעל



שיטות חישוב לעבודות וצביעה

מ לפרוקים הרכבות וצביעה.ר.שעתון מ

קביעת מחיר קבוע לתיקון

קביעת מחיר קבוע לצביעה



איתור מהיר למחירי החלפים

חלקים מקוריים  

חלקים תחליפים

כל המחירונים  
בנגישות מכל מקום

פרטי אחריות  
לחלק



לתמונות התיק, לאומדן, לתיק הנכון, שילוב אומדן מושלם לשמאית במשרד השמאות
 בזמן הנכון, המחיר הנכון, בחירת החלק הנכון-חסכון ניכר בעלות התיקון
 אופציה לביצוע שאילתת מסחר(שילוב המוסך לאומדן(
 שיתוף המבטח לאומדן ראשוניonline–אופציה
 משלוח למנוייHorizon
משלוח במייל

אומדן ראשוני

זמן אמת-השילוב המושלם  



Horizonשילוב כל הגורמים בענן 

 קבלת נתוני התיקOnline

ממשק לפתיחת תיק מבטח

קבלת פרטי הרכב

קבלת הסדרי תיקונים

 יצחק לוי"מחירון"

סנכרון הגורמים המשתתפים בתיק

בעל הרכב משרד
שמאי

שמאי
טאבלט

מבטח

ספק  מוסך
חלפים



מבית תבל מערכות תוכנה
מבית אייל פתרונות תוכנה

מבית מטריקס ERP" תפנית"
Priority ERP

ממשק באינטגרציה לתוכנות ניהול במוסכים 



מסחר בחלקי חילוף
העברת האומדן למוסך

י המוסך"שילוב המוסך לתיק ומשלוח בקשות מסחר ע

הצעות הספקים יופנו ישירות למוסך

קבלת מיידית של מגוון הצעות השוק

ביצוע קנייה ישירה על ידי המוסך בזירת המסחר

מתן אישורים למצאי החלפים

 מכרז חלפיםOnline



קבלת נתוני פתיחת התיק מהשמאית היישר לטאבלט
 שילוב האומדןOnlineלשמאית
העברת האומדן לשמאית
  העברת תמונות ותיוק בתיק השמאות

קישור לשמאית



יכולת גישה באינטרנט לתיקי המשרד באמצעות ענןHorizon 
טיפול בנתוני האומדן באינטרנט
עדכון שמאית המשרד וHorizon –דו כיווני

גישה לתיקי המשרד  
באינטרנט Horizonבמערכת 

בעל הרכב משרד
שמאי

שמאי
טאבלט

מבטח

ספק  מוסך
חלפים



 אפליקציה ייעודית לבעל הרכב-שילוב בעל הרכב במידע
שיתוף אומדן ראשוני
שיתוף אומדן סופי
ניהול אירוע התאונה היישר מהשטח
קשר תמידי למבוטח באפליקציה

CRMקשר עם בעלי הרכב 



רכבי יוקרה–בדיקה לחידוש ביטוח 
בחינת רכב לביטוח

צילום הרכב

בדיקה ותיעוד נזקים קודמים

בדיקת מיגון

צילום ותיעוד



שאלות נוספות ובירורים, לתיאום פגישה
077-7388888: טלפון
077-7388880: פקס

auto3p@auto3p.co.il: מייל
45800הוד השרון , אזור תעשיה שרונים, 36החרש ' רח: כתובת

!תודה על ההקשבה
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