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פלטפורמה מודולרית לניהול בענף הרכב

Online



 Horizonמערכת 
בענף הרכבלניהול כולל 

מתקדמיםענןשירותיבאמצעותנגישההמערכת
מיגווןכלעלהאינטרנטבאמצעותעבודהומאפשרת

המחשובאמצעי

ותיקונילשמאותמלאוניהולשליטהכולליםאלושירותים
קטלוגבאמצעותמלאמידע,רכבאחזקתניהול,רכב

ועוד,חלפיםרכשניהול,עבודהושעתונימחירונים,חלפים

Horizon

טאבלט

אינטגרציה  
לתוכנות המוסך

טלמטיקס
AutoSense

FNOL/FEOL ,UBI

ניהול תביעות רכב

התנהגות נהגים

אספקת  
חלפים

איתור חלפים

ניהול צי רכב 
ניהול נהגים



פלטפורמה מודולרית כוללת בענן  
לניהול בתחום הרכב 

עתבכל,מקוםלכמנגישים,עבודהלתהליכיניהולכלי
מכשירומכל

חלקיםקטלוג(לחישובוכליםנתוניםעלמקיףמידעמכיל,
)וצביעהעבודה,חלקיםמחירי

אחתפלטפורמהעלאמתבזמןהמעורביםכלחיבור
רכבכלי,אומדנים,תיקונים,תביעותניהול

ומשימותעבודהלתהליכימלאניהול

רכבחלקיעלמידע

רכבחלקיאיתור

טלמטיקסשירותיFNOL/FEOL

וסטטיסטיקהחות"דו

Horizon



מערכת לניהול הפקת  
הצעות תיקון ללקוח

במהירותהרישוילחוקבהתאםמהירהתיקוןהצעתהפקת
ובאמינות

חלופותלהצגתמוסכיםלבעליושירותמידעמערך

הרכבשירותירישוילחוקבהתאםאמיתיבזמןללקוחמחירים
2016

הרכביבואנישלחלפיםמחירוניוכוללאונלייןזמיןהמידעכל
.קליקיםמספרבמרחק-הכל,התחליפיםהחלפיםויבואני

מקורייםחלפיםקטלוגבאמצעותonline,חלפיםמחירי
וצביעהעבודהשעתוני,ותחליפייםמקוריים

ומשומשיםחדשיםלחלקיםמסחרשירותי

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

מוסכים



למערך השמאות   Onlineניהול
והתביעות בחברת הביטוח

מיידי–מטאבלטראשוניאומדןקבלת,ראשוניםאומדניםניהול

אוטומטיתחיוביםבקרתניהול

הביטוחבחברתעבודהתורי,הנזקאומדניקבלתניהול

מקורותממגווןמקצועיחלפיםרכשניהוללאפשרות

אוטומטינזקיםושיערוךתאונותארועיניהולOnline-FEOL / FNOL
.ברכבחלוןמדבקתהתקןבאמצעות

שימושפ"עפוליסותלניהולמערכת

חות"דוהפקת

חברת הביטוח



ניהול שמאות והצעות תיקון  
Online בטאבלט

טאבלטבאמצעותתיקוןהצעתאו/ובשטחראשוניאומדן

הרכבתיעוד

הרישוימרשותהיישרהרכבנתוניקבלת

חלפיםבקטלוגשימוש

אמתבזמןחלפיםמחיריהשוואת

הגורמיםכלביןבאינטרנטמערכתישיתוף–
ועודהרכבבעל,מבטח,מוסך

יצחקלוי"למחירוןאינטגרציה"

שמאות



לניהול  Horizonמערכת 
לציי רכב וליסינגתיקוני הרכב

תאונותתיקוניעלובקרהמערךלניהולמתקדמתמערכת,
ענןפלטפורמתבאמצעותוטיפוליםרכבאחזקת

תאונהארועיניהול

לטיפוליםלזימוןאוץמדדיווחיקבלת

לטיפוליםקיטיםוניהוללהקמהחכמהמערכת

מסחרבמכרזימקורותממגווןמקצועיחלפיםרכש
ואוטומטיממוחשב

רכבומסירתקבלתניהול

החלפיםוספקיהמוסכיםחיובישלמלאהבקרה

חליפיורכבשינועניהול

התיקוניםכלושליטהמעקבOnlineמיקוםהצגתכולל

ציי רכב



קטלוג חלפים מקוריים-מולטיקט 
מבוסס על המידע של יצרני הרכב

לרכבשוניםחלפיםמיליון5מעלמכילהקטלוג
טון3.5עדומסחריפרטי

לתאונותוצביעהעבודהשעתונימכילהקטלוג

קטלוגOnlineלטאבלטובאפליקציה

מנתוניהרכבמספרפ"עהרכבקטלוגהגדרת
שלוהרישוי

לאחזקתקיטיםלהקמתומהירמתקדםמערך
רכב

קטלוג מולטיקט



מערכת לניהול מסחר בחלקי חילוף

למרביתמקושרת-משומשיםוחדשיםלחלפיםמסחרמערכת
בישראלהחלפיםוספקייבואני

ומאפשרתרכבבחינת/הנזקלאומדנימקושרתהמערכת
.חלפיםימכרזלהפעילבאינטגרציה

הזמנהאישורעיבוד,אוטומטימענה,מחירהצעותיצירת
ומשלוח

במסחרתמונותלצירוףאפשרות

המחירלהצעותובקרהביותרהזולהההצעהשלמיידיתקבלת

כדאיותבדיקתתוךרכישהכסלוהצגתםההצעותמיון

יחידמספקישירההזמנה-אופציה

החלפיםלמחיריהמכרזעלותוהשוואתהזמנותתיעוד

מסחר בחלקי חילוף



באמצעות ניטור-לביטוח וציי רכב 

התרעות נהיגה

חניונים, ניהול מיקום

ניהול זמני נהיגה

ניהול נהגים

ניהול תאונות

שילוב מידע למשתמש הרכב

ניתן לאפיין את המערכת בהתאם לצורכי הצי

המערכת התחרותית במחיר וטיב השרות

אוטוסנס



זיהוי אירוע תאונה ושיערוך נזק אוטומטי

אוטומטינזקושיערוךתאונהזיהויOnlineאמתבזמן

)FNOL/FEOL(חלוןמדבקתבאמצעות

חירוםסיוע

רכבלציי(אמיתיבזמןהרכבצילניהולמידעמרכזניהול

)גדולים

משלוחSMSתמונותכוללמהשטחתמונותלקבלתלנוהג

'גצד

בעל/לנהגותמיכהחירוםסיועואספקתהונאותמניעת

הארועבמקוםהרכב

FNOL / FEOL
המערכת היחידה בעולם המאפשרת קבלת שיערוך נזק אוטומטי בהתרחשות תאונה



 Onlineקבלת ומסירת רכב והצעת תיקון 
באמצעות טאבלט וטלפון נייד

וניידטאבלטמחשבבכל,זמןובכלמקוםבכל

באמצעותGPRS,אלחוטיתתקשורתWi-Fi

חברתשלענןשרתAuto3P IL

טאבלטבאמצעותעסקהגמרניהול

מוקדיםלפינזקאומדן

אומדןאותיקוןהצעתבכלהלקוחשיתוףOnline

אפליקציה לטאבלט



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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