
Wat is Microcat EPC en waarom heb ik een upgrade gekregen? 

Al onze gewaardeerde klanten ontvangen een upgrade van het oude Microcat LIVE naar de nieuwe Microcat EPC. 
U dus ook! Microcat EPC is onze nieuwste en beste onderdelencatalogus ooit, met nieuwe functies zoals Globaal 
zoeken, Actieve zoekopdrachten en service- en reparatiegegevens* 
(* voor zover gegevens beschikbaar zijn voor uw automerk/markt).

Wat moet ik doen om gebruik te maken van de upgrade naar Microcat EPC? 

Bereid uw onderdelenafdeling voor op de nieuwe Microcat EPC door uw browser bij te werken naar de nieuwste 
versie van Google Chrome, Microsoft Edge (in plaats van Internet Explorer) of Firefox. Raadpleeg de Aanbevolen 
specificaties op onze website voor meer informatie en voer de benodigde aanpassingen door.

Hoe kan ik de nieuwe Microcat EPC openen? 

Vanaf het moment van introductie verschijnt Microcat EPC als nieuwe tegel op uw landingspagina nadat u  
bent ingelogd. 

Is de voertuig-, onderdeel- en prijsinformatie in de nieuwe Microcat EPC up-to-date? 

Ja. Alle voertuig-, onderdeel- en prijsinformatie in Microcat LIVE is ook beschikbaar in Microcat EPC. 

Staan al mijn klantidentificaties, aantekeningen en bestellingen ook in Microcat EPC? 

Ja. Bij de upgrade naar de nieuwe Microcat EPC worden al uw instellingen overgenomen, inclusief uw  
klantidentificaties, aantekeningen en bestellingen. 

Hoe maakt de nieuwe Microcat EPC verbinding met mijn DMS? 

Met de knop                                                 linksonder in de nieuwe Microcat EPC. Als u op deze knop klikt,  

wordt met de bestaande instellingen in Infomedia DMSi verbinding gemaakt met uw DMS. 

Wat kan ik zoeken met de functie Globaal zoeken? 

Met Globaal zoeken kunt u in één keer zoeken naar voertuigen én onderdelen. U hoeft alleen een spatie tussen de 
zoektermen te zetten. Bijvoorbeeld: "VIN Onderdeelbeschrijving" of "VIN Onderdeelcode1 Onderdeelcode2" of  
"Model Jaar Onderdeelbeschrijving".

Hoe werkt de functie Actieve zoekopdrachten? 

Telkens wanneer u een voertuig opzoekt en een onderdeel bestelt, slaat Microcat EPC deze zoekopdracht op als 
actieve zoekopdracht. Hiermee kunt u gemakkelijker meerdere bestellingen van klanten tegelijk beheren. 

Kan ik ook vloeistofspecificaties en inhoudscapaciteiten opzoeken?

Ja. Als de gegevens in de Service- en reparatiemenu's beschikbaar zijn in uw Microcat EPC, kunt u VIN-specifieke 
vloeistofspecificaties opzoeken en ingeven. Daarnaast kunt u alle vereiste onderdeelnummers voor service of  
reparatie opzoeken zonder contact op te nemen met de serviceafdeling.

Hoe kunnen de gegevens in de Service- en reparatiemenu's mij helpen meer originele onderdelen en accessoires  
te verkopen?

Als de gegevens in de service-, reparatie- en accessoiremenu's beschikbaar zijn, worden alle te vervangen  
onderdelen samen weergegeven. Dit biedt u meer kansen om onderdelen te verkopen.
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https://www.infomedia.com.au/files/training/epc/RecommendedSpecs-NetworkSettings_NL.pdf
https://www.infomedia.com.au/files/training/epc/RecommendedSpecs-NetworkSettings_NL.pdf
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Ontvangen mijn medewerkers training in het gebruik van de nieuwe Microcat EPC? 

We adviseren alle Microcat-gebruikers om een korte interactief trainingswebinar te volgen, met handige tips  
en trucs.

Hoe kan ik de grootte van de lettertypen en titels in de nieuwe Microcat EPC aanpassen?

U kunt het zoomniveau in uw browserinstellingen aanpassen of de Ctrl-toets op uw toetsenbord ingedrukt houden 
en tegelijkertijd het muiswiel bewegen totdat de weergave de gewenste grootte heeft. Het is ook mogelijk om de 
instellingen voor schaling van uw beeldscherm aan te passen in Windows of macOS/iOS.

Blijft Microcat LIVE toegankelijk? 

Voor een soepele overgang zullen beide programma's gedurende een korte periode allebei beschikbaar blijven. 
Voordat Microcat LIVE permanent wordt uitgeschakeld, ontvangt u daarvan een melding. 

Waar kunnen mijn medewerkers terecht met vragen? 

Neem contact op met onze klantenservice. De contactgegevens van de klantenservice vindt u in het tandwielmenu 
in de rechterbovenhoek van de nieuwe Microcat EPC.


