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Technická a servisní data on-line - informace po ruce
VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI, NOVĚ JSME PRO
VÁS PŘIPRAVILI SLUŽBU ON-LINE POSKYTOVÁNÍ TECHNICKÝCH A SERVISNÍCH DAT.

tip

Budete tak moci on-line využívat:
 montážní návody a pracovní postupy
 údaje o servisních prohlídkách
 pracovní normočasy jednotlivých
pracovních úkonů
 údaje pro seřízení vozidla
 schémata zapojení

Proč využívat technická
a servisní data?

V současné době se bez určitých typů
informací během oprav neobejdete.
Technická a servisní data vám například poskytnou data k nastavení geometrie, rozvodů, přehled chybových
kódů, diagnostiku, nebo seznam úkonů při servisních prohlídkách a mnoho
dalších cenných informací.

Přístup k technickým
a servisním datům:
Technické a servisní informace můžete získat buď za váš realizovaný obrat u  Auto Kelly,
nebo za jednorázový měsíční,
nebo čtvrtletní poplatek.
Přístup získaný za obrat:
Počet dní, po které budete mít automaticky přístup k technickým datům zdarma,
závisí vždy na vašem dosaženém obratu v předchozím měsíci. Za každých
10.000 Kč obratu získáte kalendářní den přístupu zdarma v následujícím měsíci. Pokud si chcete
v aktuálním měsíci navýšit počet dní zdarma, je to možné. Stačí obrat oproti minulému měsíci ještě navýšit (např. z minulého měsíce máte díky obratu 31.500 Kč
nárok na 3 dny zdarma a tento měsíc zvý-

Na E-shopu je pro vás připravena veřejně přístupná ochutnávka technických dat pro vůz: BMW -> 3 (E46)
[02/98-04/05] -> 320 d (1951
ccm/100 kW/136 HP) [04/98 09/01]
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Na této novince jsme spolupracovali s mezinárodní společností Audacon
a integrovali ji přímo do E-shopu Auto
Kelly.
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Jak se k technickým a servisním datům dostanete?

Technické a servisní informace budou
k dispozici na webových stránkách
www.autokelly.cz.

 Po zvolení vozidla se kromě
sortimentu náhradních dílů zobrazí
jako první v nabídce vlevo nahoře
žlutě označený modul „Technická
a servisní data“

… dosud je vše stejné jako když kupujete na
opravované vozidlo jakýkoli náhradní díl
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Základní nápověda
V horním menu stránek je vám k dispozici základní nápověda pod označením „07 / Technická a servisní data“,
která je pro lepší orientaci zvýrazněna červeně. Zejména v začátcích vám
pomůže rychleji se zorientovat.

šíte obrat na 45.000 Kč, dostáváte tak
automaticky další den přístupu zdarma,
tedy celkem 4 dny pro daný měsíc). Při realizování obratu nad 50.000 Kč se pak
přístup v aktuálním a následujícím měsíci
stává neomezeným a vy tak data můžete
mít k dispozici kdykoliv během této doby.

Jednorázově zakoupený přístup:
Pokud chcete mít k technickým datům
přístup kdykoliv bez ohledu na váš dosažený obrat, můžete si za jednorázový poplatek zakoupit neomezený počet vstupů do databáze, a to na měsíc,
nebo na čtvrtletí.

 Přihlásíte se do E-shopu Auto Kelly
 V levém menu přes záložku
„Náhradní díly“ vyhledáte příslušné
vozidlo až po jeho motorizaci

POČET DNŮ*
PŘÍSTUPU ZDARMA
V NÁSLEDUJÍCÍM MĚSÍCI

CENA
ZA MĚSÍČNÍ*
PŘÍSTUP

CENA
ZA ČTVRTLETNÍ*
PŘÍSTUP

neomezený

zdarma

zdarma

40.000 - 49.999 Kč
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1 500 Kč

3 000 Kč

30.000 - 39.999 Kč

3

1 500 Kč

3 000 Kč

DOSAŽENÝ OBRAT V
MĚSÍCI

nad 50.000 Kč

20.000 - 29.999 Kč

2

1 500 Kč

3 000 Kč

10.000 - 19.900 Kč

1

1 500 Kč

3 000 Kč

1 - 9.999 Kč

0

1 500 Kč

3 000 Kč

Uvedené obraty a ceny jsou bez DPH
* Všechny časové jednotky se berou jako kalendářní, tj. např. přístup na 1 den končí o půlnoci dne aktivace přístupu, zakoupíte-li si měsíční přístup 5. dubna, skončí o půlnoci 30. dubna, zakoupíte-li si čtvrtletní přístup 1. května, skončí o půlnoci 31. června)
Pozn.: Nevyčerpané dny se nepřevádějí do dalšího měsíce.
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TIPY NA POUŽÍVÁNÍ TECHNICKÝCH A SERVISNÍCH DAT:
2  RYCHLÝ VSTUP: Pokud se pohybu-

jete v jakémkoli místě výběru náhradních dílů, do technických a servisních
dat se nejrychleji dostanete kliknutím na
k tomu určenou ikonu

3  TISK NÁVODŮ NA OPRAVU

A PRACOVNÍCH POSTUPŮ: Návody na opravu a pracovní postupy vytisknete z oblasti „Návody na opravu“.
Po vybrání části vozidla a příslušné pracovní operace se vám dokument zobrazí a vy jen kliknete na ikonu „tisk“

4  TISK KONTROLNÍCH LISTŮ: Kon-

trolní listy činností a pracovních úkonů
v rámci servisních prohlídek a dodatečných prací vytisknete z oblasti „Servisní prohlídky“ zvolením příslušného typu
servisní prohlídky. Po jejím označení se
zobrazí volba „Zobrazit plán údržby“
s možností zvolit „Pokračovat“ i bez zadání údajů o vozidle. Po automatickém

vygenerování kontrolního listu (checklist)
ho můžete přes ikonu tisku vytisknout.
 SCHÉMATA ZAPOJENÍ: Pro správné zobrazení schémat zapojení v prohlížeči Internet Explorer je potřebné mít
doinstalovaný modul SVG viewer 3.03,
který si můžete přímo v nápovědě během několika sekund stáhnout. V případě, že nemáte oprávnění administrátora
pro Váš počítač, kontaktujte svého administrátora nebo správce počítače.
 RYCHLÁ KALKULACE A ODHAD CENY OPRAVY PRO ZÁKAZNÍKA: Po kliknutí na oblast „Pracovní
časy a normy“ a zadání iniciál opravovaného vozidla, zadání hodinové sazby za opravárenské práce včetně zaškrtnutí všech pracovních operací je
možné spustit vygenerování kalkulace,
která může sloužit autoservisům zároveň jako cenová nabídka nebo předběžná kalkulace pro odhad ceny zákazníkovi za opravu a stanovení tak
časové náročnosti.
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Věříme, že vám tato nová služba usnadní přístup k tolik potřebným technickým
informacím a přispěje k získání většího
přehledu. V jejím rozvíjení a zdokonalování budeme společně s vámi i nadále
pokračovat.
Vaši obchodní zástupci vám budou
rádi nápomocni. Zeptejte se jich, co
můžete pro Vaši aktivaci technických a servisních dat on-line
udělat!

tip
Využijte bezplatného připravovaného školení „MK01“ a dozvíte se, jak
zacházet s E-shopem Auto Kelly, jak
v něm vyhledávat díly a jak pracovat
s nově poskytovanou on-line službou
„technických a servisních dat“.
Více informací na
www.autokelly.cz/skoleni

