
1.

BAŞLANGIÇ KILAVUZU
Yeni Microcat EPC, daha fazla parçayı daha verimli şekilde satmanıza yardımcı olur.  

Ana ekranlara bir göz atalım.

ARACI TANIMLAMA
Araç arama kutusunda bir aracı VIN’a göre tanımlayarak işe başlayın veya bir araç ve parça 
aramasını tek bir kolay adımda gerçekleştirmek için yeni Genel Arama özelliğini kullanın. 

Ana ekranlarda gezinin.

VIN, kısmi VIN veya Müşteri Etiketi’ne 
göre aracı tanımlayın. 

Bir aracı kolayca yeniden yüklemek için 
Araç Geçmişi’ni kullanın.

Microcat'in Infomedia DMSi'ye bağlı 
olduğundan emin olun.

Aracı tanımlamak ve parça aramak için 
Genel Arama'yı kullanın. Örneğin, VIN + 
Parça Açıklaması.

Aktif Görevlerinizi görüntüleyin ve devam 
eden bir görevi yeniden yükleyin.

Ticari müşterilerinizle (varsa) sohbet 
etmek ve resim paylaşmak için Microcat 
Messenger'ı kullanın.
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FAYDALI BILGILER:
• Araçlar ve parçalar için tek adımlı arama olarak Genel Arama'yı kullanın.

• Araç Dizini’nde kılavuz görünümünden liste görünümüne geçmek için              

 simgelerini tıklatın.

• Ayarlarınıza ve eğitim kaynaklarınıza erişmek için       simgesini tıklatın.
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2.

PARÇA SEÇİMİ
İstediğiniz parçaları, sezgisel arama seçenekleriyle hızlı ve doğru bir şekilde bulun.  
Siparişe parça ekleyin ve Alışveriş Sepetini istediğiniz zaman görüntüleyin. 

İstediğiniz zaman araç bilgilerini  
görüntüleyin.

Parça açıklamasına, parça numarasına veya 
parça koduna göre parça araması yapın.

Not eklemek ve resimleri yazdırmak veya 
e-posta ile göndermek için çizim  
simgelerini kullanın. 

Favorileri kaydedin, yeni bir görev başlatın, 
aktif görevlere erişin ve alışveriş sepetinizi 
görüntüleyin.

Bir resme gitmek için bölünmüş ekran  
simgelerini veya ok simgelerini kullanın.

İlgili parça listesini (varsa) görüntülemek 
için Servis ve Onarımlar'a erişin.

Parça verileri kartını görüntülemek ve parçayı 
sipariş etmek için bir çizim notunu tıklatın.
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FAYDALI BILGILER:
• Araç bilgilerini genişletmek veya daraltmak için        simgesini tıklatın.

• Bir adım geri gitmek için       simgesini tıklatın.

• Parça verilerini ve çizimini yan yana görüntülemek için        simgesini tıklatın.

4

5



3.

SİPARİŞLER
Siparişinizi kesinleştirin, müşterilere e-postayla profesyonel fiyat teklifleri gönderin ve  
parçaları DMS sisteminize sorunsuz bir şekilde aktarın.

Siparişler ekranına erişmek için gezinme 
çubuğunu kullanın.

Sipariş bilgilerini görüntüleyin ve düzenleyin 
veya kayıtlı siparişlerinizi takip edin. 

Müşteri bilgilerini görüntülemek veya yeni 
bilgiler eklemek için mavi çubuğu tıklatın.

Bir siparişi yazdırın veya e-postayla  
gönderin ya da favori olarak kaydedin.

Parçaları sıralayın, göreve bir araç ekleyin 
veya yeni bir görev başlatın.

Parçaları doğrudan siparişe ekleyin.

Fiyat teklifini kaydedin veya parçaları  
doğrudan DMS sisteminize aktarın.
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FAYDALI BILGILER:
• Parçanın bir resmini görüntülemek için       simgesini tıklatın.

• Daha sonra tekrar erişmek amacıyla bir siparişi kaydetmek için,        
 Siparişi Favori olarak Kaydet öğesini tıklatın.

• DMS bütünleştirmesiyle ilgili yardım için Müşteri Servisi’ne başvurun.
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YENİLİKLER

GENEL ARAMA
Bir aracı tanımlamak ve tek bir kolay  
adımda parça araması yapmak için  

Genel Arama kutusunu kullanın.

Sadece bir VIN, plaka numarası veya model 
adı ve ardından aramak istediğinizi girin: 
Parça açıklaması, parça numarası veya 

parça kodu. Ardından Enter tuşuna veya 
arama simgesine basın.

Çok seveceksiniz!

AKTİF GÖREVLER
Bir aracı her tanımladığınızda ve bazı  
parçaları sipariş ettiğinizde, göreviniz  

Aktif Görev olarak kaydedilir.

Bu sayede tarayıcınızda yeni sekmeler 
açmak zorunda kalmadan bir görevden 

diğerine geçebilirsiniz.

*SERVİS VE ONARIMLAR
Aksesuarlar, onarımlar ve servis bilgileri  

için doğrudan Microcat EPC içinden  
arama yapabilirsiniz.

Sıvı özelliklerini ve ilgili parçaları da  
Servis Departmanına başvurmanıza gerek 

kalmadan görüntüleyebilirsiniz.

* Verilerin bulunduğu bu özelliğe erişmek için ek bir  
ücret gerekebilir.


