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מערכת כוללת לניהול  
רכבלציי



פתרונות לציי רכב
 צמיגים דלק ותחזוקה, נהגים, רכבים–מערכת ניהול צי רכב
 באמצעות טכנולוגיית –מעקב ובקרה על כלי רכבGPS
קשר ישיר , ניהול הצעות מחיר לתיקונים, הערכת עלות תיקונים אונליין

למוסכים
הזמנת רכש וחלפים
  אימות ובקרת חיוב חשבוניות
מידע נרחב מקטלוג חלקי הרכב המקוריים מבוסס על מידע יצרני הרכב
 מחירי חלפיםOE ,OEM ,AM
הנחות וקביעת תעריפים, ניהול הסדרי תיקונים
דוחות וסטטיסטיקה
 סט של –אינטגרציית מערכתAPI’s



:כלי רכב
כרטיס רכב מלא
ניהול היסטוריית תיקונים
ניהול אחריות

:נהגים
 פרטי הנהג
רישיון נהיגה
כרטיס זיהוי אישי
ניהול נהגים ונסיעות לרכב
ניהול נהגים כללי

ניהול כרטיסי כלי רכב ונהגים בארגון ובסניפים

כלי רכב ונהגים



ניהול דלק

  אינטגרציה לקבלת נתוני הדלק
.מחברות הדלק או מבעלי הרכב

 מ"ק100-ל(ניהול צריכות הדלק  (
בתצוגה גרפית עם הדגשות של 

צריכה מופרזת

  ניתוח מדויק של מודול הדלק
לתקופות שבהן הצריכה מופרזת

 דלק" דליפות"זיהוי  .



ניהול צמיגים
ניהול מעקב מצב הצמיגים מיועד בעיקר לניהול הצמיגים לציי רכב כבד
כולל מעקב על  , מ שנצרך על כל צמיג"המידע הנאסף הנו על פי מספר הק

.שינוי מיקום ברכב
מעקב על כל הצמיגים מרגע הרכבתם וניתוח בלאי שימוש.



גלובאלית ושירותי ניטור ובקרה מסביב לגלובוס GPSמערכת מעקב 

GPSמערכת מעקב גלובאלית 



GPSמערכת ניטור ומעקב 
 אופציה(ניהול נסיעות מושלם.(
רכיב הGPSמשך הנסיעה, אוסף מידע אודות מסלול הנסיעה  ,

, פניות חדות, מהירות מקסימלית וממוצעת, מרחק הנסיעה
האטות ועוד תוספת אפשרית בהתקנת חיישנים , האצות

.ארגזי קירור ועוד, כגון מערבלי בטון, נוספים לכלים ייעודיי
מדידת  , האפליקציה מאפשרת יכולת ניהול מסלולים יעודים

.'וכוחריגה ממסלול נהיגה , זמני פריקה וטעינה
ניהול התנהגות נהג וקבלת ציון מדד לנהיגה.
קבלת מידע היישר לטלפון של מנהל הצי.
קבלת התראה לתאונות.



התרעות נהיגה
חניונים, ניהול מיקום.
ניהול זמני נהיגה
ניהול נהגים
ניהול תאונות
 זיהוי תאונה אוטומטיFNOL)  .(
 נזק ראשוני  שיערוך הפקת

).  (FEOLאוטומטי 
שילוב מידע למשתמש הרכב
  ניתן לאפיין את המערכת

בהתאם לצורכי הצי

AutoSense  בשימוש צי הרכב



FNOL/FEOL)(זיהוי אירוע תאונה ושיערוך נזק אוטומטי 

סיוע חירום  , Onlineזיהוי תאונה ושיערוך נזק 
זיהוי אירוע תאונה ) לציי רכב גדולים(ניהול מרכז מידע לניהול צי הרכב בזמן אמיתי 

לנוהג לקבלת SMSמשלוח , )(FEOLהפקת שיערוך נזק אוטומטי , FNOL)(בזמן אמת 
/  מניעת הונאות ואספקת סיוע חירום ותמיכה לנהג ',  תמונות מהשטח כולל תמונות צד ג

.  בעל הרכב במקום הארוע



ניהול מושלם לתיקוני הרכב
  מערכת לניהול אחזקה בין צי הרכב

למוסך
 קבלת הצעות תיקוןOnline
  בדיקת מחירים
 קטלוג חלפיםMultiCat
  מגוון מחירוני יבואני החלפים

בישראל  
ניהול קיט תיקונים
בקרת חיובי תיקונים אוטומטית
אינטגרציה לכל תוכנות המוסכים

תחזוקה ותיקונים



זירת מסחר חלפים
תהליך עבודה

יבואן רכב

מוסך

נתוני מערכת

הצעת  
מחיר

הצעה

הזמנה

צי רכב

 לחלפים חדשים ומשומשים–מכרז
עיבוד אישור הזמנה  , מענה אוטומטי, יצירת הצעות מחיר

ומשלוח
תיעוד הזמנות והשוואת עלות המכרז למחירי החלפים.

מסחר בחלפים אונליין לציי הרכב

ספק חלפים

סוכן יבואן



דוחות וניתוח עלות
ניתוח עלויות הרכב מיומו הראשון
ביטוח, אבולוציה לאורך זמן מאפשרת חיזוי תקציבים לתחזוקה ותפעול של צי ,

.מיסים ושונות, דלק, ליסינג
ספקי חלפים ועוד, דוחות ניהול תיקוני אחזקה לפי מוסכים
השוואת עלויות לפי סוגי כלי הרכב



פעילות עסקית
:פי מנהלת יותר מ3מערכת אוטו
תיקים יומיים10,000

:פי מעבדת יותר מ3מערכת אוטו
תיקים בשנה 2,000,000

:פי משרתת יותר מ3אוט
ציים עסקיים ברחבי העולם60

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=qkMyZbkSY7hDjM&tbnid=W4hmieQ2Zg--OM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.news1.co.il/BringHtmlDoc.aspx?docid=315554&subjectId=20&ei=mXdVUrnhMIHKtAbTioDQCQ&psig=AFQjCNHlY81BVtchsLHPUPLX9ME7fLVEmw&ust=1381418898657388


הפתרון האופטימלי לציי רכב וליסינג

טכנולוגיה חדשנית 

שליטה מלאה  
ושקיפות

צמצום עלויות

חסכון בזמן ויעילות



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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