
1.

GHID PENTRU PRIMA UTILIZARE
Microcat EPC vă ajută să vindeți mai eficient mai multe piese. Să aruncăm o privire la  
ecranele principale.

IDENTIFICARE VEHICUL
Începeți cu identificarea vehiculului după VIN în caseta de căutare Vehicul sau folosiți  
caracteristica de Căutare globală pentru a căuta cu ușurință vehicule și piese într-o singură etapă.

Navigați prin ecranele principale.

Identificați vehiculul după VIN, un VIN  
parțial sau etichetă client. 

Folosiți Istoric vehicule pentru a reîncărca 
rapid un vehicul.

Asigurați-vă că Microcat este conectat  
la DMSi Infomedia.

Folosiți caracteristica de Căutare globală 
pentru a identifica vehiculul și a căuta  
piese. De exemplu, VIN + Descriere piesă.

Consultați sarcinile active și reîncărcați o 
sarcină în derulare.

Folosiți Microcat Messenger pentru a  
discuta pe chat și a partaja imagini cu  
clienții comerciali (dacă sunt disponibile).
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BINE DE ȘTIUT:
• Folosiți Căutarea globală ca un proces de căutare vehicule și piese într-o  
 singură etapă.

• Faceți clic pe pictogramele            pentru a trece de la o grilă la o vizualizare tip  
 listă a Indexului de vehicul.

• Pentru a vă accesa setările și resursele de instruire, faceți clic pe pictograma      .
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2.

SELECTARE PIESE
Găsiți rapid și cu precizie piesele căutate cu ajutorul opțiunilor intuitive de căutare.  
Adăugați piese comenzii și vizualizați oricând doriți coșul de cumpărături. 

Consultați în orice moment detaliile  
vehiculului.

Căutați piese după descrierea piesei,  
numărul piesei sau codul piesei.

Folosiți pictogramele ilustrație pentru a 
adăuga note și a imprima sau trimite prin 
e-mail imagini. 

Salvați favorite, începeți sarcini noi,  
accesați sarcini active și consultați coșul  
de cumpărături.

Folosiți pictogramele ecran separare sau 
pictogramele săgeată pentru a naviga  
la o imagine.

Accesați Service și reparații pentru a  
vedea lista de piese aflate în legătură  
(dacă este disponibilă).

Faceți clic pe dialogul unei ilustrații pentru 
a afișa fișa cu date piesă și a comanda piesa.
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BINE DE ȘTIUT:
• Pentru a extinde sau a restrânge detaliile vehiculului, faceți clic pe pictograma        .

• Pentru a reveni la pasul anterior, faceți clic pe pictograma       .

• Pentru a vedea datele piesei alături de ilustrație, faceți clic pe pictograma       .
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3.

COMENZI
Finalizați comanda, trimiteți devize profesioniste clienților prin e-mail și transferați fără  
sincope piese către DMS.

Folosiți bara de navigație pentru a accesa 
ecranul Comenzi.

Vizualizați și editați detaliile comenzii sau 
monitorizați comenzile salvate. 

Faceți clic pe bara albastră pentru a vedea 
sau adăuga detalii despre client.

Imprimați sau trimiteți prin e-mail o comandă 
sau salvați-o drept comandă favorită.

Sortați piesele, adăugați un vehicul la  
sarcină sau începeți o sarcină nouă.

Adăugați piese direct în comandă.

Salvați devizul sau transferați piesele  
direct la DMS.
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BINE DE ȘTIUT:
• Pentru a vizualiza o imagine a piesei, faceți clic pe pictograma       .

• Ca să salvați o comandă pentru a o accesa ulterior, faceți clic pe        
 Salvare comandă ca favorită.

• Contactați Serviciul clienți pentru asistență privind integrarea DMS.

5



CARACTERISTICI CHEIE

CĂUTARE GLOBALĂ
Folosiți caseta Căutare globală pentru a  
identifica un vehicul și a căuta piese cu  

ușurință într-o singură etapă.

Introduceți un VIN, numărul plăcuței de 
 înmatriculare sau numele modelului, urmat de 
ce anume doriți să căutați: descrierea piesei, 
numărul piesei sau codul piesei. Apoi apăsați 

tasta Enter sau pictograma de căutare.

Veți fi impresionat!

SARCINI ACTIVE
De fiecare dată când identificați un vehicul și 
comandați piese, sarcina este salvată drept 

sarcină activă.

Acest lucru înseamnă că puteți trece de la o 
sarcină la alta fără să fie nevoie să deschideți 

file noi în browser.

*SERVICE ȘI REPARAȚII
Căutați informații despre accesorii, reparații  

și service direct în Microcat EPC.

De asemenea, puteți consulta specificații  
privind fluidele și piesele aflate în legătură fără 

a mai fi nevoie să contactați departamentul 
de service.

* Poate fi necesară achitarea unei taxe suplimentare pentru a 
accesa această caracteristică, când sunt disponibile date.


