
1.

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
Το Microcat EPC σάς βοηθάει να πουλάτε περισσότερα ανταλλακτικά και με πιο  
αποτελεσματικό τρόπο. Ας ρίξουμε μια ματιά στις κύριες οθόνες.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Ξεκινήστε με τον προσδιορισμό ενός οχήματος βάσει του αριθμού πλαισίου στο πεδίο 
αναζήτησης οχημάτων ή μεταβείτε και χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Καθολικής  
αναζήτησης για να αναζητήσετε ένα όχημα και τα ανταλλακτικά σε ένα εύκολο βήμα.  

Περιηγηθείτε στις κύριες οθόνες.

Προσδιορίστε το όχημα χρησιμοποιώντας 
τον αριθμό πλαισίου, μέρους αυτού ή την 
ετικέτα πελάτη. 

Χρησιμοποιήστε το Ιστορικό οχημάτων για 
να επαναφορτώσετε γρήγορα ένα όχημα.

Βεβαιωθείτε ότι το Microcat είναι  
συνδεδεμένο στο Infomedia DMSi.

Χρησιμοποιήστε την Καθολική αναζήτηση  
για να προσδιορίσετε το όχημα και να 
αναζητήσετε ανταλλακτικά. Για  
παράδειγμα, Αριθμός πλαισίου +  
Περιγραφή ανταλλακτικού.

Δείτε τις ενεργές εργασίες και  
επαναφορτώστε μια εργασία που  
βρίσκεται σε εξέλιξη.

Χρησιμοποιήστε το Microcat Messenger  
για να συνομιλήσετε και να μοιραστείτε 
εικόνες με τους εμπορικούς πελάτες σας 
(εάν είναι διαθέσιμο).
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ΤΙ ΠΡΈΠΈΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΈΤΈ:
• Χρησιμοποιήστε την Καθολική αναζήτηση ως τρόπο αναζήτησης  
 οχημάτων και ανταλλακτικών σε ένα βήμα.
• Πατήστε τα εικονίδια           για να αλλάξετε από την προβολή πλέγματος  
 στην προβολή λίστας του Καταλόγου οχημάτων.
• Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις και τους πόρους εκπαίδευσης,  
 πατήστε το εικονίδιο     .

M
K1

90
7_

EL

5



2.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Βρείτε τα ανταλλακτικά που θέλετε γρήγορα και με ακρίβεια, χρησιμοποιώντας τις  
εύχρηστες επιλογές αναζήτησης. Προσθέστε τα ανταλλακτικά στην παραγγελία και δείτε 
το Καλάθι αγορών ανά πάσα στιγμή. 

Δείτε τα στοιχεία του οχήματος ανά  
πάσα στιγμή.

Αναζητήστε ανταλλακτικά με βάση την 
περιγραφή, τον αριθμό ή τον κωδικό του 
ανταλλακτικού.

Χρησιμοποιήστε τα εικονίδια απεικόνισης  
για να προσθέσετε σημειώσεις και να  
εκτυπώσετε εικόνες ή να τις στείλετε  
μέσω e-mail. 

Αποθηκεύστε αγαπημένα, ξεκινήστε μια νέα 
εργασία, αποκτήστε πρόσβαση σε ενεργές 
εργασίες και δείτε το καλάθι αγορών.

Χρησιμοποιήστε τα εικονίδια χωρισμένης 
οθόνης ή χρησιμοποιήστε τα εικονίδια με  
τα βέλη για να περιηγηθείτε σε μια εικόνα.

Αποκτήστε πρόσβαση στην ενότητα Σέρβις 
και επισκευές, για να δείτε τη λίστα των 
σχετικών ανταλλακτικών (εάν είναι διαθέσιμη).

Πατήστε μια παραπομπή απεικόνισης για 
να δείτε την κάρτα δεδομένων του  
ανταλλακτικού και να το παραγγείλετε.
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ΤΙ ΠΡΈΠΈΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΈΤΈ:
• Για να αναπτύξετε ή να συμπτύξετε τα στοιχεία του οχήματος, πατήστε  
 το εικονίδιο      .
• Για να πάτε πίσω ένα βήμα, πατήστε το εικονίδιο      .
• Για να δείτε σε παράθεση τα δεδομένα του ανταλλακτικού και την  
 απεικόνιση, πατήστε το εικονίδιο      .
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3.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
Οριστικοποιήστε την παραγγελία σας, στείλτε επαγγελματικές προσφορές στους πελάτες 
σας μέσω e-mail και μεταφέρετε απρόσκοπτα ανταλλακτικά στο DMS.

Χρησιμοποιήστε τη γραμμή πλοήγησης 
για να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη 
Παραγγελίες.

Δείτε και επεξεργαστείτε τα στοιχεία  
των παραγγελιών ή παρακολουθήστε  
τις αποθηκευμένες παραγγελίες σας. 

Πατήστε την μπλε γραμμή για να δείτε ή 
να προσθέσετε στοιχεία πελατών.

Εκτυπώστε μια παραγγελία, στείλτε  
την μέσω e-mail ή αποθηκεύστε την  
ως αγαπημένη.

Ταξινομήστε τα ανταλλακτικά, προσθέστε 
ένα όχημα στην εργασία ή ξεκινήστε μια 
νέα εργασία.

Προσθέστε ανταλλακτικά απευθείας στην 
παραγγελία.

Αποθηκεύστε την προσφορά ή μεταφέρετε 
ανταλλακτικά απευθείας στο DMS.
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ΤΙ ΠΡΈΠΈΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΈΤΈ:
• Για να δείτε μια εικόνα ενός ανταλλακτικού, πατήστε το εικονίδιο     .
• Για να αποθηκεύσετε μια παραγγελία προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση  
 σε αυτήν αργότερα, πατήστε το κουμπί     Αποθήκευση παραγγελίας  
 ως αγαπημένης.
• Έπικοινωνήστε με την Έξυπηρέτηση πελατών για να λάβετε βοήθεια σχετικά  
 με την ενσωμάτωση DMS.
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ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Χρησιμοποιήστε το πεδίο Καθολικής αναζήτησης 

για να προσδιορίσετε ένα όχημα και να  
αναζητήσετε ανταλλακτικά σε ένα εύκολο βήμα.

Απλώς εισαγάγετε τον αριθμό πλαισίου, τον αριθμό 
κυκλοφορίας ή το όνομα του μοντέλου και, στη 

συνέχεια, προσθέστε αυτό που θέλετε να  
αναζητήσετε: την περιγραφή, τον αριθμό ή τον 
κωδικό του ανταλλακτικού. Έπειτα, πατήστε το 

πλήκτρο Enter ή το εικονίδιο αναζήτησης.

Θα το λατρέψετε!

ΕΝΕΡΓΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Κάθε φορά που προσδιορίζετε ένα όχημα και  

παραγγέλνετε κάποια ανταλλακτικά, η εργασία 
σας αποθηκεύεται ως Ενεργή εργασία.

Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να μεταβαίνετε από 
μία εργασία σε κάποια άλλη χωρίς να  

χρειάζεται να ανοίγετε νέες καρτέλες στο  
πρόγραμμα περιήγησης.

ΣΕΡΒΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
Αναζητήστε αξεσουάρ, επισκευές και πληροφορίες 

σέρβις απευθείας από το Microcat EPC.

Μπορείτε, επίσης, να δείτε προδιαγραφές υγρών 
και σχετικών ανταλλακτικών χωρίς να είναι  

απαραίτητη η επικοινωνία με το τμήμα σέρβις.

* Ενδέχεται να απαιτείται πρόσθετη χρέωση για να  
αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία, όπου  

υπάρχουν δεδομένα.


