
Auto3P 2018 כל הזכויות שמורות

מערכת למוסכים
2016פתרונות למוסך בהתאם לחוק שרותי הרכב יולי 

2018ינואר 



מגוון שירותי מחשוב ומידע למוסך
פ חוק שרותי הרכב"הצעת מחיר ללקוח לחלקים ע

לשמאי רכב  , הצעת מחיר לביטוח

 גם לאופנועים ומשאיות! חדש–מחירי חלפים

קטלוג חלפים

טיפולים ומכני, הצעת מחיר לאחזקת רכב

קבלת ומסירת רכב

מסחר בחלפים

תיעוד נתוני תיקוני הרכב

מערכת ניהול מלאה–הבטחון . ספקי מ

 משלוחSMSללקוח לקבלת תמונות ומסמכים היישר לתיק



פ חוק שרותי הרכב"הצעת מחיר ללקוח ע

הצגת אחריות לכל חלק בנפרד * 



ניתן להוריד 
את האפליקציה לטאבלט

קטלוג חלקי הרכב

 גישה לקטלוגOnline–תמיד מעודכן, בכל זמן

כיסוי מלא למירב הדגמים הנעים בישראל

 באמצעות מספר שילדה+ זיהוי דגם מתקדם על בסיס התוכנה

מהיר ומדויק, ידידותי למשתמש

 טאבלט או טלפון חכם, מחשב–ניתן לגישה מכל מכשיר

כולל קיטים לטיפולי אחזקה

שעתוני עבודה וצביעה לתיקוני תאונות.

קטלוג חלפים מבוסס על קטלוגים של יצרני הרכב



נתוני מידע בקטלוג

64יצרני רכב

 דגמים800מעל

 חלפים בקטלוג5,000,000מעל



אפשרויות מחיר                

פרטי  
אחריות  

לחלק



כל מגוון החלפים

  חלקים מקוריים

חלקים תחליפים

חיפוש מחירי חלפים באמצעות מספר קטלוגי

אינספור טבלאות המרה לקטלוגים של יצרני תחליפים

מחירוני יבואני הרכב ויבואני החלפים

 תחליפי/מקורי–הצלבות למספרים קטלוגים 20,000,000מעל

איתור כל מחירי החלפים  



-הצעת תיקון קיט טיפולים ב

הקמת קיט טיפולים

כל סוגי החלפים

פעולות עבודה

הפקת הצעת תיקון מעודכנת
בהתאם למחירי החלפים  

התקפים באותו מועד



שמאי הרכב  / לחברת הביטוח / הצעת תיקון ללקוח

למובייל ולתוכנות השמאים, שילוב באינטגרציה

כולל שעתוני עבודה וצביעה



מסחר בחלקי חילוף

משלוח בקשות לחלפים חדשים ומשומשים

ההצעות יופנו ישירות לספקים על פי עדיפויות המשתמש

קבלה מיידית של הצעת המחיר מהספקים

ביצוע קנייה ישירה בזירת המסחר



קבלה ומסירת רכב

ביצוע קבלת רכב באמצעות טאבלט

גגון,בוקסר(, צילום אביזרים ברכב, צילום נזקים ברכב(
 גלגלים ועוד. מ, מגבה-רשימת מצאי ברכב
  שילוב מסמך קבלת הרכב לבעל הרכב ותיעוד בתיק

ביצוע מסירת רכב

החתמת בעל הרכב במסירה
תמונות הרכב, דלק, תיעוד סטטוס מסירה



2016חוק רישוי שירותי רכב 



: באינטגרציה לתוכנות ניהול המוסך Horizonמערכת 

מבית תבל מערכות תוכנה
מבית מטריקסERP" תפנית"

מבית אייל פתרונות תוכנה
Priority ERP                                                                    

אינטגרציה לתוכנות ניהול המוסך



שאלות נוספות ובירורים, לתיאום פגישה
אסי חפץ054-4647266: נייד 

077-7388888: טלפון
077-7388880: פקס

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

!תודה על ההקשבה
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