Profesionálne softvérové riešenie pre správu a riadenie zákaziek autoservisu,
u,,
vyvinuté spoločnosťou Inter Cars v spolupráci s renomovanými ﬁrmami
Dat Czech Slovak, TecDoc a Indas.
QS Professional bol vyvinutý špeciálne pre potreby autoservisu. Ide o unikátny nástroj, ktorý v Slovenskej
republike, resp. aj celej strednej a východnej Európe nemá obdobu. Najväčšou výhodou je prepojenie
niekoľkých samostatných modulov do jedného systému, čím uľahčuje prácu a šetrí čas.
Výber vozidla a náhradných dielov prebieha na základe identiﬁkácie VIN kódu a je doplnený rozsiahlou
technickou dokumentáciou vrátane výkresov. To vylučuje možný omyl pri určovaní správneho dielu. Po identiﬁkácii vozidla a náhradných dielov vytvoríte behom niekoľkých okamihov kalkuláciu podľa normohodín
stanovených výrobcom vozidla. Softvér je tiež on-line napojený na sklady Inter Cars, takže vždy viete, aké
diely a ich alternatívy máte momentálne k dispozícii. Na záver sa každá kalkulácia uloží do databázy, takže
pri ďalšej návšteve stačí len zadať ŠPZ alebo VIN vozidla a hneď viete, aké opravy sa na ňom v minulosti
vykonávali.

Hlavné výhody QS Professional
sspráva a riadenie zákaziek
úspora času a nákladov:
ú
vvyhotovenie zákazky - behom pár minút profesionálna kalkulácia na základe
normohodín výrobcu, uznávaná poisťovňou
iidentiﬁkácia náhradných dielov - presná identiﬁkácia dielov na základe VIN kódu
objednávanie
náhradných dielov – správa skladu, automatické objednávanie, on-line dostupnosť
o
fakturácia
– prehľadná faktúra s rozpisom práce a náhradných dielov = väčšia
f
transparentnosť zákazky pre koncového zákazníka
vytváranie
databázy zákazníkov
v

QS Professional – cenník:*
Popis služby

Bežná cena

Cena pre

Základná licencia – 2 užívatelia

800 €

ZADARMO**

Každý dodatočný užívateľ

140 €

140 €

Vývoj SW, údržba , update

100 €/rok

50 €/rok

IT podpora – práca programátora

32 €/hod

24 €/hod

IT podpora - výjazd

0,4 €/km + hodinová sazba

0,4 €/km + hodinová sazba

*cena sa vzťahuje iba na sw QS Professional, nezahŕňa modul SilverDAT pre identiﬁkáciu vozidla na základe VIN kódu
** zadarmo pri splnení zmluvných podmienok konceptu Q-SERVICE
Uvedené ceny sú bez DPH. Pre viac informácií kontaktujte svojho obchodného zástupcu alebo najbližšiu pobočku Inter Cars.

