
AUTÓ-DOKTOR DIGITÁLIS ÁTVIZSGÁLÁS

Időpont, Ügyfél és járműinformációk 
alapján történő szervezés,-tervezés

Valós idejű Mobil alapú teljeskörű 
járműátvizsgálás

Ügyfélbarát prezentáció, 
kiértékelés és előrejelzés



Időpont, Ügyfél és járműinformációk alapján történő szervezés, -tervezés

Mindegy, hogy asztali számítógépet, 
vagy mobil Tabletet használunk, az 
Autó-Doktor digitális Ügyféldialó-
gussal az időpontok, Ügyfél és jár-
műinformációk mindenkor a rendel-
kezésére állnak. A már részletesen 
megvizsgált járművekről illetve a 
tervben szereplő járművek értékelé-
séről / minősítéséről a program rög-
tön egy világos és egyértelmű infor-
mációs áttekintést biztosít.

Adatok elérhetősége mindig és mindenhol 
magyar nyelven!

• Tervezze meg és aszerint intézze a 
munkafolyamatokat 

• Gondoskodjon az adatok rendezett 
és átlátható elérhetőségéről a vál-
lalkozásában 

• Kezdje az Ügyféllel történő beszél-
getést a részletes járműinformációk 
ismeretében 

• Kevesebb adminisztráció az ügyvi-
teli rendszerével történő interfész 
kapcsolaton keresztül

meglévő közel 10.000 db
vizsgálati szempont és variáció

Vizsgálati pontonként
kommentár hozzáfűzése

Digitális dokumentáció:
vizsgálati pontokhoz

több fotó illesztése is lehetséges

JÁRMŰÁTVIZSGÁLÁS 2.0

Töltse ki a digitális járműaktát az 
Ügyfél, - időpont,- és járműinfor-
mációval, és készüljön fel a legu-
tolsó látogatáson történtek, illet-
ve az aktuális feladatok alapján.  
 
Válassza ki gombnyomásra az Ön által 
egyénileg konfigurált ellenörző listát 
és kezdje el kényelmesen a kiválasz-
tott jármű vizsgálatát.

*Interfész kapcsolat kialakításával kapcsolatban kérjen információt az Autó-Doktor-tól.

A járművek szereléstörténeti 
áttekintése és elérhetősége 



Teljes körű digitális járműátvizsgálás: objektív és nagyon könnyű használat

Üzemanyagszűrő: felfüggesztés sérült

Hátsó Féktárcsa / fékbetét / fékcsövek

szabadon konfigurálható Checklista

Km. állás digitális érzékelése
fénykép alapján

meglévő közel 10.000 db
vizsgálati szempont és variáció

Automatikus előre beállított 
választási lehetőségek a 

vizsgálati pontoknál

Vizsgálati pontonként
kommentár hozzáfűzése

Szerelő és az Ügyfél aláírása

Digitális dokumentáció:
vizsgálati pontokhoz

több fotó illesztése is lehetséges

Rendszámfelismerés fénykép alapján

Státusz kiválasztása

Karosszériasérülések
digitális felvétele

Alakítson ki több, egyénileg az Ön kí-
vánalmai szerint Checklistákat és 
vizsgálja át kényelmesen a Tabletjén 
keresztül. Jelenítse meg digitálisan a 
karosszéria sérüléseket és dokumen-
tálja ezeket képekkel, megjegyzések-
kel, javaslatokkal. Határozza meg és 
véleményezze az átvizsgált alkatré-
szek aktuális állapotát, majd küldje 
el az ellenőrző listát számítógép vagy 
tableten keresztül az Ügyfélnek.

Gumicsere 3489 km-en belül

Ügyfélprotokoll küldése E-mailen vagy nyomtatva

Online elérhetőség - az információk mindenhonnan lekérhetőek!

Minden egy kézből!



Az összes járműátvizsgálás közvetlenül kiértékelhető

A vizsgálati pontok alapján az Ön ren-
delkezésére állnak a magyarázatokkal 
ellátott digitális prezentációs doku-
mentumok, amelyek segítségével Ön 
az Ügyfélnek egy semleges és objektív 
döntés-előkészítést biztosít. Ráadásul 
ezen vizuális dokumentumok segít-
ségével könnyebben meggyőzheti az 
Ügyfeleket ezen javítások szükséges-
ségéről. 

Érdeklődik az Autó-Doktor
digitális átvizsgálása iránt?

Akkor kérem lépjen 
kapcsolatba velünk

Autó-Doktor Horváth Kft. 
8600, Siófok, Papfődi utca 1.

A járműátvizsgálás Ügyfélcentrikus megjelenítése

A Menedzsment felület részletes és áttekinthető ki-
értékelést biztosít egy megadott időintervallumon 
belül az összes járműátvizsgálásról, illetve lehe-
tőség van a még élő nyitott javítási tételek további 
vizsgálatára is. Aknázza ki a piaci lehetőségeket 
és kínáljon Ügyfeleinek további szolgáltatásokat 
az Autó-Doktor digitális járműátvizsgálási szoftver 
segítségével!

+36 84/519-219

szerviz@auto-doktor.hu

www.auto-doktor.hu


