
1.

GUIA PARA COMEÇAR
O Microcat EPC ajuda-o a vender mais peças de forma mais eficiente. Vamos observar os 
ecrãs principais.

IDENTIFICAR VEÍCULO
Comece por identificar um veículo pelo VIN na caixa de pesquisa Veículo ou utilize a  
funcionalidade Pesquisa global para realizar a pesquisa por veículo e peças num único  
passo simples.

Navegue através dos ecrãs principais.

Identifique o veículo por VIN, VIN parcial 
ou etiqueta do cliente. 

Utilize o Histórico dos veículos para  
recarregar rapidamente um veículo.

Assegure que o Microcat está ligado ao 
Infomedia DMSi.

Utilize a Pesquisa global para identificar  
o veículo e pesquisar por peças.  
Por exemplo, VIN + Descrição da peça.

Veja as suas Tarefas ativas e recarregue 
uma tarefa em curso.

Utilize o Microcat Messenger para  
conversar e partilhar imagens com os 
seus clientes comerciais (se disponível).
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A SABER:
• Utilize a Pesquisa global como uma pesquisa de um único passo para veículos e peças.

• Clique nos ícones            para mudar de uma grelha para uma vista de lista do  
 Índice de veículos.

• Para aceder às suas configurações e aos recursos de formação, clique no ícone      .
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2.

SELECIONAR PEÇAS
Encontre as peças que deseja rapidamente e com precisão com as opções de pesquisa intuitivas. 
Adicione peças à encomenda e visualize o carrinho de compras a qualquer momento. 

Veja os detalhes do veículo a qualquer 
momento.

Pesquise peças por descrição da peça,  
número de peça ou código da peça.

Utilize os ícones de imagem para adicionar 
notas e imprimir ou enviar imagens por 
correio eletrónico. 

Guarde favoritos, inicie uma nova tarefa, 
aceda a tarefas ativas e visualize o seu 
carrinho de compras.

Utilize os ícones do ecrã dividido ou os 
ícones de seta para navegar para uma 
imagem.

Aceda a Serviço e reparações para  
visualizar a lista de peças relacionadas  
(se disponível).

Clique numa chamada de imagem para 
mostrar o cartão de dados da peça e  
encomendar a peça.
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A SABER:
• Para expandir ou minimizar os detalhes do veículo, clique no ícone       .

• Para retroceder um passo, clique no ícone       .

• Para visualizar os dados e a imagem da peça lado a lado, clique no ícone       .
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3.

ENCOMENDAS
Finalize a sua encomenda, envie orçamentos profissionais a clientes por correio eletrónico e 
transfira peças facilmente para o seu DMS.

Utilize a barra de navegação para aceder 
ao ecrã Encomendas.

Visualize e edite os detalhes da encomen-
da ou acompanhe as suas encomendas 
guardadas. 

Clique na barra azul para visualizar ou 
adicionar dados do cliente.

Imprima ou envie uma encomenda por 
correio eletrónico ou guarde-a como um 
favorito.

Ordene as peças, adicione um veículo à 
tarefa ou inicie uma nova tarefa.

Adicione peças diretamente à encomenda.

Guarde o orçamento ou transfira as peças 
diretamente para o seu DMS.
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A SABER:
• Para visualizar uma imagem da peça, clique no ícone       .

• Para guardar uma encomenda e aceder à mesma posteriormente, clique em        
 Guardar encomenda como favorito.

• Contacte o Serviço de apoio ao cliente para obter assistência com a integração  
 no DMS.
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FUNCIONALIDADES PRINCIPAIS

PESQUISA GLOBAL
Utilize a caixa Pesquisa global para  

identificar um veículo e pesquisar peças 
num único passo simples.

Basta introduzir um VIN, número de  
matrícula ou nome do modelo seguido do 

que pretende pesquisar: descrição da peça, 
número de peça ou código da peça.  

Em seguida, prima a tecla Introduzir  
ou o ícone de pesquisa.

Vai adorar!

TAREFAS ATIVAS
Sempre que identifica um veículo e  
encomenda peças, a sua tarefa é  

guardada como Tarefa ativa.

Isto significa que pode alternar entre  
tarefas sem precisar de abrir novos  

separadores no seu browser.

*SERVIÇO E  
REPARAÇÕES

Pesquise informações sobre acessórios, 
reparações e revisões diretamente no  

Microcat EPC.

Também pode visualizar especificações de 
fluido e peças relacionadas sem contactar 

o Departamento de serviço.

*Poderá ser necessária uma taxa adicional para aceder a 
esta característica, se dados estiverem disponíveis.


