IT dla motoryzacji – prezentacje

DEKRA. SKP 5.0
Oprogramowanie do zarządzania stacją kontroli pojazdów (SKP)
Program komputerowy DEKRA. SKP 5.0
to przyjazne dla użytkownika oprogramowanie, pracujące samodzielnie lub jako
wersja sieciowa.
Program przeznaczony jest dla przedsiębiorców prowadzących SKP oraz dla
diagnostów. Pozwala przeprowadzić i zarejestrować wszelkie wykonywane na SKP
badania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a dodatkowo zawiera:
 moduł fakturujący oraz rejestr sprzedaży wraz z analizami i zestawieniami oraz obsługą drukarek fiskalnych,
pozwalający w łatwy sposób dodawać dodatkowe usługi i modernizować
cennik;
 moduł analiz z rozbudowaną statystyką i raportowaniem, wyszukiwanie listy pojazdów, którym kończy się ważność badania, możliwość drukowania
etykiet adresowych klientów SKP, wysyłanie SMS do klientów z przypomnieniem o upływie terminu ważności badania;
 moduł pomocy z dostępem do aktualnych aktów prawnych, danych technicznych oraz rzeczoznawczych systemów informatycznych DEKRA
Dodatkowo do zalet programu DEKRA.
SKP 5.0 należą między innymi:
 Czytelne ekrany i łatwa obsługa;
 Możliwość równoczesnej pracy kilku
diagnostów - praca w sieci;
 Ciągła (poprzez Internet) bezpłatna
aktualizacja oprogramowania według
potrzeb użytkowników;
 Automatyczne uzupełnianie danych w poszczególnych rejestrach
i zaświadczeniach;
 Aktualizowane informacje techniczne dostępne z oprogramowania (numery VIN, numery silnika i złącza
diagnostyczne);
 Aktualizowane informacje prawne
dostępne z oprogramowania (wraz
z tekstami jednolitymi);
 Automatyczne wykonywanie kopii zapasowych rejestrów wraz z możliwością przechowywania kopii na serwerze DEKRA;
 Możliwość indywidualnego skonfigurowania poziomu zabezpieczeń opro11/2016 ·

gramowania (hasła dostępu);
 Współpraca z czytnikami kodów
2D (odkodowywanie dowodów
rejestracyjnych)
 Funkcja powiadamiania klienta o kończącym się badaniu technicznym
(SMS);
 Tworzenie raportów dla MSWiA wynikających z obowiązujących przepisów
o CEPiK;

PARTNER DEKRA
Sieć blisko 300 Stacji Kontroli Pojazdów
w całej Polsce.
W ramach współpracy w modelu PARTNER
DEKRA Stacja Kontroli Pojazdów otrzymuje
program komputerowy DEKRA. SKP 5.0 wraz
z serwisem i uaktualnieniami, oznakowanie
SKP, szkolenia regionalne dla diagnostów,
szkolenia dla kandydatów na diagnostów, pomoc w adaptacji SKP do wymogów CEPiK 2.0.
Kontakt: skp@dekra.pl, tel. 22 577 36 02

Program spełnia wymagania
związane z obowiązującymi Rozporządzeniami dotyczącymi prowadzenia rejestrów na SKP. Oprogramowanie dostarczane jest
bezpłatnie użytkownikom współpracującym z DEKRA w ramach
struktury Partner DEKRA. Oferujemy pomoc przy instalowaniu
oprogramowania oraz w trakcie
jego eksploatacji.

Informacje o produkcie

Wymagania sprzętowe:
 System operacyjny:
od Windows Vista,
 Pamięć operacyjna: 2 GB RAM stacji
roboczej i 3 GB dla serwera
 Rozdzielczość ekranu – 1024x768
 Wymagany dostęp do sieci
internetowej
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DEKRA CarOperator
Aplikacje dedykowane dla importerskich i holdingowych programów sprzedaży
samochodów używanych
DEKRA CarOperator to platforma internetowa zarządzająca procesem zakupu,
kontroli technicznej oraz sprzedaży pojazdów używanych w punkcie dealerskim oraz sieci importera. Aplikacja została opracowana na bazie doświadczeń
i know-how koncernu DEKRA z uwzględnieniem specyfiki rynku pojazdów używanych w Polsce.
DEKRA CarOperator składa się z następujących głównych modułów:
 Punkt Dealerski (Sprzedawca, Oceniający Pojazd, Management),
 Importer,
 Ubezpieczyciel.

Wszystkie moduły pracują w standardzie
on-line i wykorzystują bazę danych Eurotax umożliwiając profesjonalną identyfikację pojazdów, ich wyposażenia, a także
wycenę pojazdów w zakresie cen sprzedaży i zakupu.
W module Punktu Dealerskiego warto
zwrócić uwagę na funkcjonalność analizy
ekonomicznej procesu zakupu i sprzedaży pojazdu wspierającą Sprzedawcę podczas procesu zakupu pojazdu używanego, jego usprawnienia oraz późniejszej
odsprzedaży.
Pozytywny wynik badania technicznego samochodu skutkuje uzyskaniem Certyfikatu Jakości Pojazdu DEKRA, który
stanowi wiarygodna opinię o jego stanie
technicznym oraz umożliwia Kupują-
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cemu łatwe porównanie wybranych pojazdów. Dotychczas w Polsce wystawionych zostało ponad 50 tys. Certyfikatów
DEKRA na samochody używane.
Dostęp dla Managementu pozwala
śledzić cały proces zakupu i sprzedaży
pojazdów używanych od strony jego efektywności oraz uzyskiwanych marż przez
poszczególnych Sprzedawców, a także
globalnie przez Punkt Dealerski. DEKRA
CarOperator umożliwia automatyczny
eksport informacji o pojazdach (w tym
niezbędne dane techniczne, listy wyposażenia, fotografie, etc.) na oficjalne strony importera, grup dealerskich czy też
najbardziej popularne portale internetowe: otoMoto/Allegro, motoGratka.
pl, autotrader.pl.
Dzięki modułowi
Ubezpieczyciel
Sprzedawca
ma
możliwość kalkulacji stawki ubezpieczenia kosztów
ewentualnych napraw/pakietu assistance, a po wystawieniu polisy,
DEKRA CarOperator automatycznie przesyła dane
pojazdu i właściciela oraz informacje o zawartej polisie
do Ubezpieczyciela.
W module Importera zawarte są przede
wszystkim rozbudowane moduły analiz statystycznych umożliwiające śledzenie procesu zakupu i sprzedaży pojazdów
używanych w całej sieci oraz w podziale
na poszczególne punkty dealerskie.
Aplikacje DEKRA CarOperator są
przygotowywane z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb oraz oczekiwań
w zakresie procesu obsługi sprzedaży,
procedur obowiązujących w danej sieci dealerskiej, a także corporate design.
Obecnie funkcjonujące systemy DEKRA
CarOperator pracują niezależnie od siebie i mogą przez cały czas być dowolnie modyfikowane pod kątem bieżących
oczekiwań.

Do najważniejszych zalet systemu
DEKRA CarOperator możemy zaliczyć:
 uzyskiwanie wyższych wartości rezydualnych poprzez oferowanie ich
w pakiecie z Certyfikatem
DEKRA oraz ubezpieczaniem kosztów
napraw/assistance,
 wzrost zaufania potencjalnych klientów do samochodów używanych oferowanych przez sieć/grupę dealerską,
 standaryzacja procedur w zakresie zarządzania zakupem i sprzedażą pojazdów używanych,
 uporządkowanie procedur w zakresie
oceny technicznej i wyceny wartości
samochodów używanych,
 łatwa i szybka implementacja systemu
w sieci dealerskiej – aplikacja pracuje
w oparciu o przeglądarkę internetową.
DEKRA Polska wdrożyła system DEKRA
CarOperator w:
 Citroën Polska („Citroën SELECT”),
 FORD Polska („FORD Używane”),
 Hyundai Motor Poland („i-Best”),
 Peugeot Polska („Peugeot Używany
Gwarantowany”),
 POL-MOT Auto („Sprawdź Używane”),
 VOLVO Car Poland („VOLVO SELEKT”),
 NISSAN EUROPE („NISSAN Collection”).

DEKRA CarOperator to doskonałe narzędzie wspierające i nadzorujące program
sprzedaży pojazdów używanych w sieci
importera lub grupie dealerskiej.

Informacje o produkcie

Dekra CarOperator
Oprogramowanie do zarządzania SKP oraz
aplikacje dedykowane dla importerskich
i holdingowych programów sprzedaży samochodów używanych.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
ul. Rzymowskiego 28, 02-697 Warszawa
tel. 22 577 36 22
www.dekra.pl
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