TEMAT

FUNKCJA

poziom

FIND

poziom

poziom

QUOTE

FIX

Wyszukiwanie części poprzez identyfikację pojazdu
(Car Selector)

POJAZD

Wyszukiwanie części według nr rejestracyjnego pojazdu

*

*

*

Wyszukiwanie części według numeru VIN / VDS pojazdu
Dane o naszej kompletnej ofercie (gama Eurorepar,
części innych producentów i oryginalne części
zamienne)

CZĘŚCI
ZAMIENNE

Wyszukiwanie według numerów zamienników
(w tym części oryginalnych)
Rekomendowane ceny detaliczne i ceny zakupu
dla warsztatów
Pomoc w wyborze/ filtry kryteriów /porównywarka
danych o częściach
Informacja o dostępności części na platformie DISTRIGO
Normy czasowe typowych operacji serwisowonaprawczych
Plany obsługi okresowej zalecane przez producentów
pojazdów

KOSZTORYSY

Check-listy operacji serwisowych
Narzędzie do kosztorysowania obsługi i napraw
Szybki dostęp do istotnych informacji (rodzaj oleju,
zerowanie wskaźnika serwisowego, lokalizacja złącza
diagnostycznego OBD itp.)
Metody naprawcze „krok po kroku”
Schematy instalacji elektrycznych
Dane techniczne (momenty dokręcania śrub itp.)

METODY
NAPRAWCZE

Pomoc w diagnostyce, kody błędów
Wielomarkowe biuletyny techniczne i informacje
o akcjach naprawczych
Wartości kontrolne / wykresy odniesienia
Instrukcje montażu części innych producentów
(w zależności od producenta)

*rozpoznawane są numery rejestracyjne krajów dysponujących centralnymi bazami danych o pojazdach (nie dotyczy Polski)
Użytkownik po założeniu konta na stronie public.servicebox-parts.com uzyskuje bezpłatny dostęp do pierwszego poziomu
„FIND”, narzędzia Service Box Multi Brand. Dostęp do wyższych poziomów jest płatny w formie miesięcznej opłaty abonamentowej. O szczegóły prosimy pytać Koordynatorów d/s Sprzedaży Części Zamiennych (dane kontaktowe na stronie distrigo.com.pl).

public.servicebox-parts.com

Serwisowanie samochodów
różnych marek nie jest trudne

narzędzie, które pomoże Ci serwisować auta różnych marek
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PROSTE
ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA
TO KILKA KLIKNIĘĆ

• Łatwość i szybkość pracy narzędzia
• Bezpośredni dostęp do wszystkich
grup i podgrup części bez konieczności
zmieniania stron
• Dostęp do historii wyszukiwanych
pojazdów
• Bezpośredni dostęp do produktów
uzupełniających (jak np. oleje itp.)
• Widoczne w przystępny sposób
nowości w gamie i promocje
• Dostęp do specjalnych instrukcji,
które pozwolą szybko rozpocząć pracę
• Automatyczne i szybkie wysyłanie
koszyka części do zamówienia na
platformę Distrigo
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DOKŁADNE
DOSTĘP DO FACHOWEJ WIEDZY
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SKUTECZNE
WYKONANIE KOSZTORYSU
TO KILKA KLIKNIĘĆ

• Baza części systematycznie
aktualizowana i korygowana
(w razie konieczności)

• Plany czynności obsługowych
uwzględniające wymagania
producentów pojazdów

• Precyzyjny wybór oparty na kryteriach
technicznych dostosowanych do każdej
rodziny produktów

• Normy czasowe operacji obsługowo –
naprawczych

• Wyświetlanie numeru współzamiennej
oryginalnej części zamiennej
producenta
• Wyszukiwanie według numeru
rejestracyjnego ** lub VIN / VDS
pojazdu
• Proces ciągłego rozwoju i korekt
narzędzia, który uwzględnia zgłoszenia
przesyłane przez użytkowników

public.servicebox-parts.com

* funkcja pojawi się w roku 2020
** rozpoznawane są numery rejestracyjne krajów
dysponujących centralnymi bazami danych
o pojazdach (nie dot. Polski)

NAPRAWA ZGODNA Z ZASADAMI
SZTUKI

• Przystępne opisy metod napraw
uzupełnione wykresami itp.
• Schematy instalacji elektrycznej
• Wersja mobilna pomocna bezpośrednio
przy stanowisku naprawczym *

• Możliwość sporządzania kosztorysów
• Dostęp do istotnych informacji
(np. dobór właściwego oleju itp.)

• Informacje techniczne od dostawców
części (instrukcje montażu, filmy itp.)

• Dostęp do katalogu bezpośrednio
z narzędzia diagnostycznego ACTIA *
• Interfejs Service Box DMS eliminujący
konieczność kilkukrotnego
wprowadzania tych samych danych

I Z PEŁNYM WSPARCIEM
MARKI DISTRIGO

• Wersja mobilna i na tablet *
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KOMPLETNE

• Jedno narzędzie, jeden koszyk dla
całej oferty (części oryginalne, części
Eurorepar, części innych dostawców)

• Koszyk zamawianych produktów
kierowany automatycznie na Platformę
DISTRIGO w Centralnym Magazynie
Części Zamiennych zlokalizowanym
w Polsce

• Aktualna informacja o dostępności
części

• Biuro Obsługi Klienta oferujące
wsparcie techniczno - handlowe

