
O que é o Microcat EPC e porque estou a ser alvo de uma atualização? 
Como cliente valioso, iremos fazer a atualização do seu antigo Microcat LIVE para o novo Microcat EPC. É o nosso 
melhor e mais recente EPC até ao momento, com novas características, como a Pesquisa global, as Tarefas ativas 
e informações de Serviço e reparações*  
(*onde estão disponíveis dados para o seu mercado/fabricante automóvel).

O que preciso de fazer para atualizar para o novo Microcat EPC? 
Prepare o seu Departamento de peças para o novo Microcat EPC atualizando o seu browser para a última versão 
do Google Chrome, Microsoft Edge (em vez do Internet Explorer) ou Firefox. Para obter mais informações,  
verifique a página Especificações recomendadas na nossa página de Internet e faça os ajustes necessários.

Como acedo ao novo Microcat EPC? 
No dia do lançamento, o novo Microcat EPC será apresentado num novo mosaico na página inicial após iniciar 
sessão. 

As informações de veículos, peças e preços no novo Microcat EPC estão atualizadas? 
Sim. As informações de veículos, peças e preços disponíveis no Microcat LIVE estão publicadas no novo Microcat EPC. 

O novo Microcat EPC irá conter todas as minhas encomendas, notas e etiquetas do cliente? 
Sim. Quanto fizermos a atualização para o novo Microcat EPC, iremos transferir todas as suas configurações para 
lá, incluindo as suas encomendas, notas e etiquetas do cliente. 

De que forma é que o novo Microcat EPC se liga ao meu DMS? 
Utilize o botão                                        localizado no canto inferior esquerdo do novo Microcat EPC. Este ligar-se-á ao 
seu DMS utilizando as configurações existentes no DMSi da Infomedia. 

Como utilizo a caixa Pesquisa global? 
A Pesquisa global permite pesquisar veículos e peças em conjunto; basta separá-los com um espaço. Por exemplo: 
"VIN DescriçãoPeça" OU "VIN CódigoPeça1 CódigoPeça2" OU "Modelo Ano DescriçãoPeça".

Como funcionam as Tarefas ativas? 
Sempre que pesquisa um veículo e encomenda uma peça, o Microcat EPC guarda automaticamente essa tarefa 
como uma Tarefa ativa, para que possa gerir melhor várias tarefas de clientes ao mesmo tempo. 

Posso pesquisar especificações de fluido e litragem?
Sim. Se os dados dos menus Serviço e reparações estiverem disponíveis no seu Microcat EPC, pode pesquisar e 
fornecer especificações de fluidos específicas do VIN e todos os números de peça necessários para uma revisão ou 
reparação, sem contactar o seu departamento de revisão.

De que forma é que os dados dos menus Serviço e reparações me ajudam a vender mais peças e acessórios genuínos?
Quando os dados dos menus serviço, reparações e acessórios estão disponíveis, todas as peças que precisam de 
ser substituídas são apresentadas em conjunto, para que possa criar mais oportunidades de venda de peças.

A minha equipa receberá formação sobre como utilizar o novo Microcat EPC? 
Incentivamos todos os utilizadores do Microcat a participar num curto e interativo webinário de formação que irá 
apresentar-lhes truques e dicas importantes.
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Como altero o tamanho do tipo de letra e dos mosaicos no novo Microcat EPC?
É possível alterar os níveis de zoom nas configurações do browser ou premir o botão "Ctrl" ao mesmo tempo que 
movimenta a roda do rato até obter o tamanho pretendido. Em alternativa, é possível definir as configurações de 
dimensionamento de ecrã no Windows ou macOS/iOS.

Continuarei a ter acesso ao Microcat LIVE? 
Haverá um período de tolerância onde terá acesso a ambas as aplicações para assegurar uma transição mais  
suave. Iremos notificá-lo antes de desativar o Microcat LIVE. 

Quem devo contactar se a minha equipa precisar de apoio? 
Contacte a equipa do Serviço de apoio ao cliente. Os dados de contacto do Serviço de apoio ao cliente estão  
incluídos no menu acessível através do ícone de roda dentada, no canto superior direito do novo Microcat EPC.


