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לחלקי רכב זירת מסחר



 בקליק אחד–מכרז חלפים ממוחשב
גישה למגוון רב של יבואני וספקי חלפים
  ניהול המסחר על כל שלביו
 מכני, חלקי פח–כל סוגי המערכות והמכלולים  ,

וכו, חשמל
מעקב משלוחים

  חלקים מקוריים

חלקים תחליפים

חלקים משומשים

דוחות וסטטיסטיקה

-משומשים חדשים ומערכת מסחר לחלפים 
מקושרת למרבית יבואני וספקי החלפים 

בישראל

בחינת רכב/ המערכת מקושרת לאומדני הנזק
חלפיםימכרזבאינטגרציה להפעיל ומאפשרת 

זירת מסחר מקצועית לעולם הרכב בישראל



:רק יתרונות לכולם
 זיהוי החלק הנדרש  –הפחתת החזרות חלפים והזמנות שגויות

י השימוש בקטלוג מולטיקט"ט ע"ברמת המק
חשיפה . חשיפה לרבבות תיקי תיקון של ציי רכב ומוסכים

באמצעות המערכת –להערכות נזק בתיקי ביטוח ושמאות 
ובאופן אוטומטי

קבלת הצעות מחיר מרובות, מכרז חלקים.
אפשרות להפעלת המערכת לספק יחיד   .
בכל זמן, מתן תשובות מהירות ביותר לקונים
ניהול מועדי הספקה
אפשרות לצרוף תמונת הרכב והחלפים

זירת המסחר הפרטית שלך
,  קבלת בקשות רלוונטיות בלבד. שליטה בזירת המסחר מותאמת לצורכי העסק

,  סוג החלקים, סוג הרכב, מיון בקשות על פי יצרני חלקים. לפי תחום העיסוק
אזורי שירות ועוד



מכרז  
חלקים

הצעת  
מחיר

הזמנה

זירת המסחר

מוסך-זירת מסחר 

1ספק חלקים 

חלקים תחליפיים

חלקים
משומשים

3ספק חלקים 

מוסך
2ספק חלקים 

חלקים מקוריים



מכרז  
חלקים

הצעת  
מחיר

הזמנה

זירת המסחר

ספק חלקים  
מקוריים

ספק חלקים  
תחליפיים

2מוסך 

1מוסך 

יבואן הרכב

ציי רכב-זירת מסחר 

צי רכב

ספק חלקים  
משומשים



חלק מבוקש מוזן באמצעות הקטלוג המקוון מולטיקט

בקשה–הליך המסחר  קונה

!דע מחיר החלק כחדש לפני ביצוע המסחר



)אוטומטי\באופן ידני (הספק שולח בחזרה לקונה הצעת מחיר 

מענה–הליך המסחר  ספק



הליך מסחר יזום באמצעות טאבלט

י השמאי  "לאחר ביצוע הערכת הנזק הראשונית ע
או הקמת הצעת תיקון באמצעות הטאבלט 

תשלח רשימת החלפים מתוך  , במוסך
הצעת תיקון לספקי החלקים בקשה  /האומדן

.בלחיצת כפתור אחת, להצעות מחיר



מערכת רכש חלפים



דוגמה לתוצאות מסחר



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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