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FUNCTIES EN VOORDELEN
DE NIEUWE EPC van Nissan 
MEER KRACHT, MEER PRODUCTIVITEIT

•   Flexibiliteit – Microcat Live is volledig online beschikbaar, 
of als offline EPC op dvd, net wat u nodig hebt.

•   Verbeterde afbeeldingen van Nissan – wij hebben het 
aanbod catalogusafbeeldingen aanzienlijk verbeterd, 
met hogeresolutie-afbeeldingen en superieure 
inzoommogelijkheden.

• Afdrukken en e-mailen – dankzij de automatische 
instellingen kunt u afbeeldings- en rasterinformatie 
gemakkelijk delen met uw klanten en collega's binnen  
het dealerbedrijf. 

• Nieuwe gestroomlijnde gebruikersinterface – minder 
klikken waardoor u sneller kunt navigeren en efficiëntere 
toegang hebt tot onderdeelgegevens.

• Lokale onderdeelgegevens – krijg toegang tot lokale Value 
Advantage-onderdelen, prijzen, vervangende onderdelen, 
technische servicebulletins en meer van uw plaatselijke 
leverancier.

• DMS-integratie – garandeert dat u beschikt over de 
basisfunctionaliteit voor het overbrengen van onderdelen 
naar uw DMS, voor een papierloze verwerking.



• VIN-specifieke filters – snel en nauwkeurig filteren op 
onderdelen voor een specifiek voertuig, met unieke 
onderdeelidentificatie in 99% van alle zoekopdrachten. 

• Model-Jaar-Catalogusselectie – identificeer het voertuig 
via het modeljaar en de catalogus voor een gemakkelijker 
en sneller voertuigidentificatieproces. 

• Aangepaste catalogus – voor eenvoudige navigatie door 
de catalogus bij reparatie-offertes na aanrijdingen.

• Voertuigindexfilter – catalogusopties reduceren door 
delen van de voertuigbeschrijving in te geven, voor snellere 
voertuigidentificatie.

• Wekelijkse gegevensupdates – afbeeldingen en 
catalogusgegevens worden wekelijks bijgewerkt, zodat 
dat de gegevens binnen Microcat Live zullen actueler en 
nauwkeuriger zijn.

• Weergavetools voor afbeeldingen – eenvoudig zoomen, 
formaat wijzigen, afdrukken en schuiven.

• Selectiekader voor onderdelen op afbeelding – meerdere 
onderdelen op de afbeelding selecteren en naar de 
bestellijst verzenden.

• Kleurcoderingen op afbeeldingen – groene, blauwe en rode 
kleurcoderingen helpen bij het identificeren van passende, 
selectieve en niet-passende onderdelen.

• Functie 'Toevoegen aan bestelling' in het scherm 
Vervangend onderdeel – direct onderdeelnummers 
toevoegen aan de bestellijst vanuit het scherm 
Vervangend onderdeel, zonder door meerdere schermen in 
de catalogus te navigeren.

• Geavanceerd zoeken met filter – beperk de zoekresultaten 
eenvoudig door trefwoorden in te geven.

• Hyperlinks voor sectienavigatie – krachtige, 
gebruiksvriendelijke navigatiesnelkoppelingen die 
aangeven in welke sectie van de catalogus u zich bevindt.

• Gedeelde content – aantekeningen, offertes en 
klantidentificaties kunnen worden gedeeld door andere 
gebruiker binnen het dealerbedrijf.

• Integratie met Superservice – gebruik de EPC om 
aanvullende onderdelen te selecteren en direct naar het 
nauwkeurige offertesysteem van Superservice Menus of 
een meerpuntsinspectie in Superservice Triage over te brengen.

• Lijstweergave met onderdeelgegevens – toont alle 
gewenste OEM-onderdeelgegevens zodat u sneller een 
overzicht hebt en direct kunt bestellen.

• Afbeelding en onderdeelgegevens naast elkaar weergeven 
– mogelijkheid tot wisselen van landschap- naar 
portetweergave, voor meer flexibiliteit bij het kiezen van 
een weergave.

FUNCTIES EN VOORDELEN
DE NIEUWE EPC van Nissan 
TOONAANGEVENDE EPC-FUNCTIONALITEIT



VOERTUIGINFORMATIE & GRAFISCHE INDEX FILMSTRIPNAVIGATIE

OVERZICHT ONDERDEELGEGEVENS



ONLINE PLATFORM

FUNCTIE VOORDEEL

Lagere operationele kosten Omdat er geen speciale servers of hardwaresystemen noodzakelijk zijn, blijven de operationele kosten laag. Microcat 
Live kan worden gebruikt op elke computer binnen of buiten het dealerbedrijf. 

Geen vertragingen Catalogusinformatie wordt automatisch bijgewerkt en is altijd up-to-date als gebruikers inloggen. Geen servers of 
dvd's vereist voor installatie of bijwerking. 

Automatische updates Alle dealergebruikers hebben toegang tot dezelfde versie en up-to-date-onderdeleninformatie (prijzen/vervangend 
onderdeel) zonder meerdere maandelijkse dvd's of gecompliceerde serverdownloads.

Informatie delen Middels automatische e-mail afdrukinstellingen kunt u eenvoudig informatie delen met uw klanten en dealergebruikers. 
Dealergebruikers kunnen uw aantekeningen, offertes en bestellingen delen zonder gecompliceerde serverinstellingen.

Veilige toegang: altijd en overal
Met een computer, een internetverbinding en een gebruikersnaam en wachtwoord hebt u altijd en overal toegang. 
Uw aantekeningen, offertes en bestellingen worden veilig opgeslagen en zijn beschikbaar vanaf elke locatie; nieuwe 
verkoopbenaderingen kunnen buiten uw dealerruimte worden vervolgd.

GEAVANCEERDE ZOEK- EN FILTERFUNCTIES VOOR SNELLER RESULTAAT

FUNCTIE VOORDEEL

Laatste 8 cijfers of volledig 
17-cijferig VIN Gedeeltelijk of volledig 17-cijferig VIN voor snel en nauwkeurige voertuigidentificatie.

Zoekveld op ieder scherm Minder toetsaanslagen, snelkoppelingen, keuzemenu's en schermwisselingen, voor sneller opzoeken van onderdelen.

Zoeken op meerdere woorden 
in de beschrijving Beschrijving doorzoeken is nauwkeuriger door zoekresultaten van extra opties te filteren.

Filteren op meerdere woorden Met filters kunt u de zoekresultaten snel beperken en door de filters te verkleinen, keert u snel terug naar de originele 
resultaten.

Meerdere onderdeelcodes/ 
basic-nummers Zoek op tot wel 15 onderdeelcodes/basic-nummers tegelijk, voor extra efficiëntie.

Snelnavigatie voor de  
geavanceerde zoekfunctie

De geavanceerde zoekfunctie vergroot de nauwkeurigheid van zoekresultaten voor alle gebruikers,  
van beginner tot expert.

Filmstripweergave Biedt de mogelijkheid om snel en efficiënt door miniatuurafbeelding van de sectie te bladeren.



Gesplitste schermweergave



MEER INFORMATIE DIRECT ZICHTBAAR

FUNCTIE VOORDEEL

Up-to-date-informatie Up-to-date VIN informatie, onderdeelgegevens, illustraties en prijzen voor onderdelen verschaffen u informatie voor 
het nauwkeurig uitvoeren van uw werk. 

Klantidentificaties Als een VIN wordt voorzien van een klantidentificatie (bijv. G Jones), kunt u dat VIN in de toekomst eenvoudiger 
identificeren. Gebruikeridentificaties zijn toegankelijk voor alle gebruikers van het dealerbedrijf. 

Aantekeningen bij VIN
Toevoegen van dealer-uitrustingsinformatie aan een specifiek VIN verbetert latere interpretatienauwkeurigheid. 
Aantekeningen bij VIN kunnen worden gedeeld tussen dealergebruikers, pc's en externe locaties en kunnen  
bijdragen aan de klanttevredenheid. 

Onderdeelgegevenskaart Met alle relevante informatie met betrekking tot een onderdeelnummer op één plek, verbetert de nauwkeurigheid 
van uw onderdelenselectie. 

Accessoirecatalogus volledig in kleur* Met informatie over originele en lokale accessoires binnen de catalogus bespaart u tijd en kunt u de omzet verhogen. 

Referentiebibliotheek Algemene informatie en sectie-informatie vereenvoudigen het werk voor u.

TSB's gekoppeld aan onderdeel-
nummers* Meldingen over technische servicebulletins zorgen dat u beter geïnformeerd bent wanneer u klanten helpt.

Prijzen Creëer aanvullende prijsniveaus voor klantsegmenten (bijv. fleet, onafhankelijk autobedrijf) en geef winstmarges weer. 

BETERE GEBRUIKERSPRESTATIES EN HOGERE TEVREDENHEID

FUNCTIE VOORDEEL

Weergavetools voor afbeeldingen Manipuleer afbeeldingen vanuit één centrale locatie, voor maximale tevredenheid bij het gebruik van de catalogus.

Catalogusoverstijgende hiërarchie Koppelingen waarmee u snel door de catalogus en terug naar eerdere locaties en informatie kunt navigeren.

Kolommen uitvouwen en sorteren 
het onderdelenraster Pas kolombreedten naar wens aan en sorteer kolommen afhankelijk van de gegevens en uw kijkvoorkeuren.

E-mail informatie naar uw klant Dankzij de automatische e-mailinstellingen kunt u snel en eenvoudig e-mails met specifieke onderdelen uit catalogi, 
afbeeldingen, onderdelenlijsten, VIN-gegevens, offertes of bestellingen maken en naar uw klant verzenden. 

Onderdelen groeperen op offerte 
en bestelling

Onderdelen in een offerte of bestelling die meerdere voertuigen beslaat, kunnen eenvoudig worden gescheiden om 
deze overzichtelijker te maken voor controle door uw klant.

VIN-gegevens uitvouwen  
in zoekresultaten

Geef uitgebreide VIN-gegevens en zoekresultaten of afbeeldingen weer in hetzelfde scherm. U hoeft niet meer 
heen en weer te bladeren.

Met één klik verzenden naar DMS Sla de offerte/bestellijst over wanneer u onderdelen alleen naar uw DMS wilt verzenden.

Meertalig Microcat Live is meertalig en ondersteunt meer dan 28 talen voor de gebruikersinterface, onderdeleninformatie en 
rapportages.

See and Learn-video's Kijk de kunst af – verbeter uw vaardigheden en productiviteit met trainingsvideo's over de belangrijkste functies.

*Alleen beschikbaar in markten waar deze gegevens zijn aangeleverd 



SPECIFICATIES

Flexibiliteit van pc en besturings-
systeem 

Werkt op elke Windows-desktop en -tablet met een internetverbinding en een browser met Adobe Flash- 
ondersteuning, zoals: Internet Explorer, Firefox en Chrome. Hierdoor zijn wijzigingen in hardware en  
besturingssystemen geen probleem voor uw onderdelenafdeling. 

Hardwarevereisten

Windows 7 en hoger

Adobe Flash Player (laatste versie)

4 GB RAM*

Schermresolutie van 1280 x 1024

Compatibele browsers Internet Explorer 10 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox (laatste versie)

Internet- of wifiverbinding Onder normale omstandigheden is een snelle breedbandverbinding met een lage latentie vereist.

Voor het doorsturen van offertes en facturen van Microcat Live, kan het nodig zijn om inkomende e-mails 
van onze e-mailserver toe te staan. Raadpleeg http://microcatparts.com voor meer informatie en een lijst 
met onze e-mailservers. 

Uw browserinstellingen: 
•   Als de pop-upblocker van uw browser is ingeschakeld, moet u zorgen dat  

de domeinen .ifmsystems.com, superservice.com en *.myinfomedia.com zijn toegevoegd aan de witte 
lijst. 

•   Cookies moeten zijn ingeschakeld. 

•   JavaScript moet zijn ingeschakeld.
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NOORD- EN ZUID-AMERIKA
Telefoon: +1 888 929 5599
E-mail: help@microcat.net

EUROPA, HET MIDDEN-OOSTEN EN AFRIKA
Telefoon: +44 1223 896920
E-mail: service@ifmeurope.com

AZIË EN HET STILLE OCEAANGEBIED
Telefoon: +61 3 9552 6300
E-mail: service@infomedia.com.au

POWERED BY:

Meer kracht, meer productiviteit


