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כלי תוכנה לניהול תיקונים  
בציי רכב וליסינג



לניהול  Horizonמערכת 
לציי רכב וליסינגתיקוני הרכב

תאונותתיקוניעלובקרהמערךלניהולמתקדמתמערכת,
ענןפלטפורמתבאמצעותוטיפוליםרכבאחזקת

תאונהארועיניהול

לטיפוליםלזימוןאוץמדדיווחיקבלת

לטיפוליםקיטיםוניהוללהקמהחכמהמערכת

מסחרבמכרזימקורותממגווןמקצועיחלפיםרכש
ואוטומטיממוחשב

רכבומסירתקבלתניהול

החלפיםוספקיהמוסכיםחיובישלמלאהבקרה

חליפיורכבשינועניהול

התיקוניםכלושליטהמעקבOnlineמיקוםהצגתכולל

ניהול תיקונים



כלי תוכנה לניהול תיקונים בציי רכב

לרכבחילוףחלקישלממוחשביםקטלוגים
והחלפיםהרכביבואנימרביתשללחלפיםמחירוניםמאגרי
לתאונותנזקואומדניתיקוןהצעותלביצועתוכנות,

אחזקהנזקי,טיפולים
בחלפיםאלקטרונימסחר
התיקוניםחיוביבקרת

כלי תוכנה



ניהול תיקונים בציי רכב
יתרונות ויעילות ניהולית

ואחזקהתאונותלתיקוניתיקוןהצעותתיקי
ספקי,שמאים-התיקוניםגורמיעםאינטראקטיביקשר

ביטוחחברות,חלפים
מכרזיOnlineהנזקמאומדניהיישרוהזמנותלחלפים
מהמוסכיםהתיקוןלחשבוניותממוחשבתבקרהניהול

החלפיםוספקי
הרכבלמשתמשיאינטראקטיביוקשרהרכבציניטור
בטאבלטובחינהרכבקבלת
הלקוחעםרכבקבלתתאומי–נהגיםמשימותניהול

חליפירכבהעברתניהול,מסירהניהול,רכבוקבלת
חלפיםאחריותניהול
בליסינגעסקהוגמרבחינה
בעלויותוחסכוןיעילות,בארגוןסטטיסטיניהול

יתרונות ויעילות



Horizonשילוב הגורמים כולם בענן 

ארגוניתתוכנהלכלאינטרקטיביממשק

הרישוימשרדמנתוניהרכבפרטי

תיקוניםהסדרי

בתיקהמשתתפיםהגורמיםסנכרון

Horizon

טאבלט+ 

טאבלט+



 Onlineקבלת ומסירת רכב והצעת תיקון 
באמצעות טאבלט וטלפון נייד

וניידטאבלטמחשבבכל,זמןובכלמקוםבכל

באמצעותGPRS,אלחוטיתתקשורתWi-Fi

חברתשלענןשרתAuto3P IL

טאבלטבאמצעותעסקהגמרניהול

מוקדיםלפינזקאומדן

אומדןאותיקוןהצעתבכלהלקוחשיתוףOnline

אפליקציה לטאבלט



קבלת ומסירת רכב

נדרשטיפול,מועד,דלק,קבלהנתוני

התמונותגביעלסימון,הרכבצילום

לתיעודסטטוסצילום,תכולהנתוני

ללקוחהרכבמסירתתיעוד

קבלת ומסירת רכב



מערכת ניהול משימות לשינוע

מהלקוחרכבלקבלתמשימותניהול

הרכבלבעלחבירהניהול

רכבובדיקתצילום,רכבקבלת

תיעוד–חילופירכבמתן

הרכבלהעברתהמשכיניהול

משימות לשינוע



מערכת לניהול הפקת  
הצעות תיקון ללקוח

בישראלהחלפיםיבואניממירבובאמינותבמהירותתיקוןהצעות
מקורייםחלפיםקטלוגבאמצעותonline,וצביעהעבודהשעתוני,ותחליפייםמקורייםחלפיםמחירי
ומשומשיםחדשיםלחלקיםמסחרשירותי
לשמאיםנזקהאומדניעםבמוסךתיקוןהצעותניהולשילוב
היבואניםממחירוניאחריותנתוני,היבואניםבמגווןמחיריםהשוואות,בישראלהרכביבואנימחירוניכל
רישוי'מסלפיהחלפיםקטלוגהתאמת

הצעות תיקון



-הצעת תיקון באמצעות קטלוג החלקים מולטיקט 
קטלוג חלפים מקוריים

מבוסס על המידע של יצרני הרכב

לרכבשוניםחלפיםמיליון5מעלמכילהקטלוג
טון3.5עדומסחריפרטי

לתאונותוצביעהעבודהשעתונימכילהקטלוג

קטלוגOnlineלטאבלטובאפליקציה

מנתוניהרכבמספרפ"עהרכבקטלוגהגדרת
שלוהרישוי

לאחזקתקיטיםלהקמתומהירמתקדםמערך
רכב

קטלוג מולטיקט



הצעות תיקון קיט טיפולים

טיפוליםקיטהקמת

החלפיםסוגיכל

עבודהפעולות

התקףלמחירוןמחירהתאמת

לחלפיםאחריותניהול

קיט טיפולים



מערכת לניהול מסחר בחלקי חילוף

למרביתמקושרת-משומשיםוחדשיםלחלפיםמסחרמערכת
בישראלהחלפיםוספקייבואני

ומאפשרתרכבבחינת/הנזקלאומדנימקושרתהמערכת
.חלפיםימכרזלהפעילבאינטגרציה

הזמנהאישורעיבוד,אוטומטימענה,מחירהצעותיצירת
ומשלוח

במסחרתמונותלצירוףאפשרות

המחירלהצעותובקרהביותרהזולהההצעהשלמיידיתקבלת

כדאיותבדיקתתוךרכישהכסלוהצגתםההצעותמיון

יחידמספקישירההזמנה-אופציה

החלפיםלמחיריהמכרזעלותוהשוואתהזמנותתיעוד

מסחר בחלקי חילוף



מערכת לניהול מסחר בחלקי חילוף מסחר בחלקי חילוף



מערכת לבקרת חיובים אוטומטית

התיקוניםלחיוביאוטומטיתבקרההמאפשרתהיחידההמערכת

ספקמכל,מוסךמכל,התיקוניםחיובישלישירשידור

נבדקפריטכל–חיובלכלאוטומטיתבדיקה!

אתובודקתהשוניםהתיקוניםלהסכמימקושרתהבקרהמערכת
ותיקוןתיקוןלכלהשוניםההסכמיםפ"עהנדרשותההנחות

החריגיםוזיהויהבקרהלשרתבהגיעוהממוחשבהחשבוןהצגת:
לחלפיםזולותחלופותהצגת,שגויההנחה,שגוימחיר,שגויט"מק

חיוב,בבדיקההפרשים:חיובלכלבתהליךשלבלכלובקרהאבחון
ועוד,שמאי/בוחןמאישורגדול

בתיקונואוברכבבטיפולהמעורביםהגורמיםלכלמקוונתשקיפות

סרוקהחשבוניתצרוףPDFנייראל"החיובלמשלוח"

נבדק–ט לכל חלק "כל מק
כל מחיר נבדק
או קוד שעתון יצרן/כל עלויות העבודות מושוות להוראות הביצוע ו
כל רמות ההנחה נבדקות לכל פריט ופריט

בקרת חיובים



בקרת הצעות תיקון בין המוסך לצי הרכב

מבוססתהרכבלציהבקרה
בישראלהחלפיםמחירוניעל

תיקוןהצעתלכלמחירבדיקת

חיובלכלמחירבדיקת

מושלמתבקרה!

בקרת חיובים



מערכת לבקרת חיובים אוטומטית בקרת חיובים



באמצעות ניטור-ציי רכב ל

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

אוטוסנס
המערכת היחידה בעולם המאפשרת קבלת שיערוך נזק אוטומטי בהתרחשות תאונה



פעילות עסקית

 מערכתAuto3P  מנהלת
תיקים  10,000:יותר מ
יומיים

 מערכתAuto3P  מעבדת
תיקים  2,000,000: יותר מ
בשנה

Auto3Pמשרתת יותר מ :
ציים עסקיים ברחבי  60

העולם
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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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