AuDaConAIS
Informacje techniczne dot. napraw
samochodów osobowych i ciê¿arowych
Czasy napraw - dane do szybkiej i profesjonalnej wyceny napraw
Dane serwisowe - specyfikacja oraz zakres okresowych przegl¹dów
Dane techniczne - parametry regulacyjne, momenty dokrêcania, itp.
Instrukcje
naprawcze - uk³ady rozrz¹du, diagnostyka uk³adów, opisy
.
usterek, schematy elektryczne, instrukcje wymiany podzespo³ów, etc.

Firma Integra Software wprowadza do sprzeda¿y system serwisowy AuDaCon AIS.
Aktualne dane regulacyjne oraz informacje naprawcze s¹ podstaw¹ do szybkiej,
efektywnej I profesjonalnej pracy ka¿dego serwisu.
Podstaw¹ systemu s¹ oryginalne dane z przemys³u motoryzacyjnego, obejmuj¹ce
zarówno pojazdy osobowe, ciê¿arowe I dostawcze. Program zawiera cztery g³ówne
obszary informacji: Czasy napraw, Dane serwisowe, Dane techniczne I Instrukcje
naprawcze.

Dane serwisowe. Cykl u¿ytkowania pojazdu wyznaczany jest w du¿ym stopniu przez
wykonywanie prac inspekcyjnych i przegl¹dowych, które powinny byæ wykonywane
wed³ug zaleceñ producenta. U¿ytkownicy systemu s¹ wspierani poprzez specyficzn¹
pod wzglêdem pojazdu listê prac, która posiada równie¿ mo¿liwoœæ dobierania prac
dodatkowych. Wszystkie prace serwisowe mog¹ byæ kalkulowane z czasami napraw i
uwzglêdniaj¹ automatycznie wymagane prace z nimi zwi¹zane. Dziêki tym
informacjom ka¿dy warsztat jest w stanie przeprowadzaæ prace serwisowe wed³ug
wskazówek producenta i byæ tym samym kompetentnym partnerem dla klienta.

Podrêczniki techniczne zawieraj¹ ró¿norodne tematycznie instrukcje dotycz¹ce wielu
zagadnieñ mechaniki oraz elektroniki samochodowej. Przedstawiane schematy,
ilustracje graficzne oraz czêœæ merytoryczna przedstawiana jest w sposób bardzo
czytelny i zrozumia³y. Dzia³ ten zawiera miêdzy innymi: instrukcje demonta¿u i monta¿u
ró¿nych uk³adów rozrz¹du, instrukcje monta¿u oraz demonta¿u elementów podwozia,
opisy zewnêtrznej czêœci karoserii, instrukcje monta¿u filtru wewnêtrznego kabiny,
kasowanie komunikatów przegl¹dów, instrukcje identyfikacji pojazdu, schematy
elektryczne sterowania silnika, schematy elektryczne uk³adów hamulcowych, opisy
kodów b³êdów,itp.

Wartoœci pracy to modu³ umo¿liwiaj¹cy przygotowanie szybkiej wyceny naprawy w
oparciu o dane producenta pojazdu. Pomy³ki przy podawaniu cen dotycz¹cych
wykonania danej us³ugi, powoduj¹ konkretne straty ekonomiczne dla ka¿dego serwisu.
Aby zapobiec takim zdarzeniom potrzebne s¹ sprawdzone informacje niezbêdne do
poprawnej kalkulacji prac warsztatowych. Wszystkie zawarte w module czasy napraw
s¹ zgodne z informacjami producentów samochodów i uwzglêdniaj¹ indywidualne
opcje i wyposa¿enie pojazdu. Wiarygodna wycena us³ugi ma bardzo du¿y wp³yw na
profesjonalna obs³ugê klientów serwisu.

Samochody ciê¿arowe: Program prócz samochodów osobowych obs³uguje
samochody ciê¿arowe. Struktura programu w dziale samochodów ciê¿arowych nie
ró¿ni siê od tej zastosowanej w samochodach osobowych. Zatem obejmuje ona
równie¿: dane serwisowe, wartoœci pracy, dane techniczne, podrêczniki techniczne.
Baza zawiera 22 marki samochodów ciê¿arowych, m.in.: DAF, IVECO, MAN,
MERCEDES-BENZ, RENAULT, SCANIA, VOLVO.

Dane techniczne to zbiór wartoœci, instrukcji oraz danych odpowiadaj¹cych
oryginalnym wskazaniom producenta. Liczne ilustracje graficzne u³atwiaj¹ prace, a
poprzez otwart¹ strukturê danych mo¿liwe jest spe³nianie indywidualnych ¿yczeñ
klientów, jak na przyk³ad. W omawianej bazie miêdzy innymi zawarte s¹: ogólne dane
pojazdu, charakterystyka systemu paliwowego, wartoœci kontrolne spalin, wymiary
podwozia wraz z geometri¹ kó³, charakterystyka uk³adu hamulcowego, momenty
dokrêcania, iloœci p³ynów oraz specyfikacje smarów, charakterystyka oœwietlenia, opis
systemu zap³onowego, itp.

Przegl¹d naszych cech konkurencyjnych w bran¿y: Wszystkie istotne dane
po³¹czone s¹ z kodami czêœci zamiennych, wykorzystane s¹ tylko oryginalne dane
producentów, w ka¿dej chwili mo¿na dodaæ w³asne notatki i wartoœci pracy, system
informacyjny ma zintegrowan¹ kalkulacjê do tworzenia ofert cenowych, dostêpnoœæ
Offline oraz Online, mo¿liwe wyszukiwanie na podstawie komponentów, dane
producentów komponentów s¹ sukcesywnie integrowane, w systemie zawarte s¹
pojazdy u¿ytkowe, w ka¿dej chwili mo¿liwe jest oznakowanie mark¹ klienta wydruków
programowych.
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