
Auto3P Israel כל הזכויות שמורות ל

פתרונות ממוחשבים 
מתקדמים לעולם  

הרכב

2018ינואר 



המערכת נגישה באמצעות  לניהול בענף הרכבONLINEפלטפורמה 
שירותי ענן מתקדמים  

ומאפשרת עבודה באמצעות  
האינטרנט על כל מיגוון  

אמצעי המחשוב

שליטה  שירותים אלו כוללים 
ניהול מלא לשמאות ותיקוני  ו

,  ניהול אחזקת רכב, רכב
מידע מלא באמצעות קטלוג  

מחירונים ושעתוני  , חלפים
, ניהול רכש חלפים, עבודה

ועוד



בהתאם לחוק הרישוי  
במהירות ובאמינות  

קטלוג חלפים  באמצעות 
מחירי  , onlineמקוריים 

,  מקוריים ותחליפייםחלפים
שעתוני עבודה וצביעה

שירותי מסחר לחלקים  
חדשים ומשומשים

קבלת אומדני נזק משמאי  
ביטוח

מערכת לניהול הפקת הצעות תיקון ללקוח



מערך מידע ושירות לבעלי  
הצגת חלופות למוסכים 

מחירים ללקוח בזמן אמיתי 
בהתאם לחוק רישוי שירותי  

2016הרכב 

כל המידע זמין אונליין  
וכולל מחירוני חלפים של 

יבואני הרכב ויבואני  
-הכל ,החלפים התחליפים

.  במרחק מספר קליקים

לבעלי תוכנות ניהול  
,  "נשר", "2020מוסכית"
" תפנית"ו" פריוריטי"

גישה ישירה  מתאפשרת 
לשירותי המערכת



5הקטלוג מכיל מעל 
מיליון חלפים שונים  

לרכב פרטי ומסחרי עד  
טון3.5

הקטלוג מכיל שעתוני  
עבודה וצביעה לתאונות

 Onlineקטלוג
ובאפליקציה לטאבלט

קטלוג חלפים מקוריים
מבוסס על המידע של יצרני הרכב



מערך  ל Onlineניהול
והתביעות  השמאות 

בחברת הביטוח
, ניהול אומדנים ראשונים

-קבלת אומדן ראשוני 
מיידי

ניהול רכש אפשרות ל
חלפים מקצועי ממגוון  

.מקורות

מערכת לניהול פוליסות  
ניהול תאונות  , פ שימוש"ע

-Onlineושיערוך נזקים 
FEOL / FNOL  באמצעות

התקן ברכב

חות  "הפקת דו



אומדן ראשוני בשטח Onlineשמאותניהול 
טאבלטבאמצעות

תיעוד הרכב

שימוש בקטלוג חלפים

בזמן  חלפיםהשוואת מחירי
אמת

שיתוף מערכתי באינטרנט בין  
, מבטח, מוסך-כל הגורמים

ועוד

לוי  "אינטגרציה למחירון 
"יצחק



ניטור כלי רכב

ניהול אירועי תאונות 
ושיערוך נזקים  

Online-
דיווח תאונות בזמן 

(FNOL)אמת
חיישן באמצעות 
קבלת  המאפשר 

שיערוך נזק אוטומטי  
)FEOL(

מערכת לניטור כלי  
ניהול  רכב המאפשרת 

ביטוח עם תחשיב  
פי לםפרמיה המותא

נהג שימוש והתנהגות 
)(UBI

לחברות ביטוח וציי רכב



לניהול תיקוני הרכבHorizonמערכת 
מערכת מתקדמת לניהול  

תיקוני  ובקרה עלמערך
אחזקת רכב  , תאונות

וטיפולים באמצעות  
פלטפורמת ענן 

בקרה מלאה של חיובי  
המוסכים וספקי החלפים

כלים לניהול קיטים לטיפולים

רכש חלפים מקצועי ממגוון  
מקורות במכרזי מסחר 

ממוחשב ואוטומטי

ניהול קבלת ומסירת רכב

לציי רכב וליסינגHorizonמערכת 



ציי רכבלניהול מושלמתמערכת מתקדמת
רכבים
נהגים
דלק
  צמיגים
תחזוקה ותיקונים

ניטור ובקרה על כלי  
רכב באמצעות  

GPSטכנולוגיית 

דוחות וסטטיסטיקה

–אינטגרציית מערכת 
API’sסט של 



מערכת מסחר 
חדשים  לחלפים 

מקושרת  -משומשים ו
למרבית יבואני וספקי  

החלפים בישראל

המערכת מקושרת 
בחינת  /לאומדני הנזק

ומאפשרת  רכב
באינטגרציה להפעיל  

חלפיםימכרז



להפקה בשטח  אומדן נזק
להצעות תיקון במוסך  

ראשוני ולביצוע אומדן
,  הכל בזמן אמת. לשמאים

באמצעות טאבלט

מיידי לשימוש  Onlineאומדן
בין כל הגורמים ולהפצה 

ובתיקוןהמעורבים בתביעה
ציי רכב , מבטח, מוסך-

.  ועוד

הטאבלט מאפשר עבודת  
לחברות שטח מושלמת 

בדיקות  והשכרה לליסינג
,  שמאות גמר עסקה, רכב

קבלה ומסירת 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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