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CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS
NOVO EPC DA Nissan 
MAIS EFICIÊNCIA, MAIS PRODUTIVIDADE

•   Flexibilidade – para satisfazer todas as suas necessidades, 
o Microcat Live está disponível totalmente online ou na 
versão offline como um EPC em DVD.

•   Imagens Nissan melhoradas – melhoramos 
consideravelmente o nosso catálogo de imagens, 
disponibilizando imagens em alta resolução com 
capacidades de zoom avançado.

• Imprimir e enviar por correio eletrónico – configuração 
automática que facilita a partilha de imagens e de 
informações da grelha com os seus clientes e parceiros  
da empresa concessionária. 

• Nova interface de utilizador simples – menos cliques 
significa que poderá navegar mais rápido e aceder aos 
dados das peças de forma mais eficiente.

• Dados de peças locais – aceder a peças Value Advantage, 
preços, peças de substituição, boletins de serviço técnico  
e a muito mais do seu distribuidor local.

• Integração no DMS – assegura que dispõe da capacidade 
de transferência de peças de base no seu DMS, 
permitindo-lhe um processamento sem papel.



• Filtragem por VIN específico – filtragem de peças rápida 
e precisa para um veículo em específico, com obtenção de 
um número de identificação da peça única em 99% das 
pesquisas. 

• Seleção de catálogo por ano do modelo – permite 
identificar o veículo utilizando o ano do modelo e o 
catálogo, simplificando e acelerando o processo de 
identificação de um veículo. 

• Catálogo personalizado – permite uma navegação mais 
fácil pelo catálogo para a realização de orçamentos de 
reparação de colisão.

• Filtro de índice de veículos – reduz as opções do catálogo 
ao introduzir parte da descrição do veículo, permitindo 
uma identificação do veículo mais rápida.

• Atualizações semanais de dados – atualizações semanais 
dos dados de imagens e de catálogo, o que significa que 
os dados do Microcat Live serão mais atuais e precisos.

• Ferramentas de tratamento de imagens – zoom, ajustar, 
imprimir e deslocar à volta da imagem facilmente.

• Seleção múltipla de peças na imagem – seleciona várias 
peças na imagem e envia-as para a lista de encomendas.

• Zonas ativas de imagem a cores – zonas ativas verdes, 
azuis e vermelhas que auxiliam na identificação de peças 
corretas, seletivas e incorretas.

• Função "Adicionar à encomenda" do ecrã Peça de 
substituição – adiciona diretamente um número de peça à 

lista de encomendas a partir do ecrã Peça de substituição 
sem ter de percorrer inúmeros ecrãs do catálogo.

• Pesquisa por filtragem avançada dos resultados – reduz 
os resultados da pesquisa simplesmente ao introduzir 
palavra(s)-chave.

• Hiperligações de navegação entre secções – ferramenta 
de navegação de fácil utilização que indica sempre a 
secção do catálogo onde se encontra, proporcionando-lhe 
assim um poderoso atalho de navegação.

• Conteúdo partilhado – notas, orçamentos e etiquetas de 
clientes podem ser partilhados por outros utilizadores da 
empresa concessionária.

• Integração do Superservice – utilize o EPC para identificar 
e transferir instantaneamente peças adicionais para o 
sistema de orçamento preciso do Superservice Menus 
ou para o sistema de inspeção de múltiplos pontos do 
Superservice Triage.

• Apresentação da Grelha de dados das peças – apresenta 
todos os principais dados necessários da peça de origem 
para permitir uma interpretação mais rápida e para 
poder efetuar encomendas instantaneamente.

• Apresentação lado a lado da imagem e dos dados da peça 
– capacidade de alternar entre a apresentação horizontal 
e vertical, permitindo uma maior flexibilidade ao optar 
pela apresentação que melhor se adequa a si.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS
NOVO EPC DA Nissan 
FUNCIONALIDADE EPC LÍDER DA INDÚSTRIA



INFORMAÇÕES DO VEÍCULO E ÍNDICE DE IMAGENS NAVEGAÇÃO PELAS PELÍCULAS

RESUMO DE DADOS DA PEÇA



PLATAFORMA ONLINE

CARACTERÍSTICAS VANTAGENS

Custos operacionais reduzidos Os custos operacionais são reduzidos por não serem necessários sistemas de servidores ou de hardware especiais.  
O Microcat Live pode ser utilizado em qualquer computador dentro ou fora da empresa concessionária. 

Sem atrasos A informação de catálogo é mantida e atualizada automaticamente sempre que os utilizadores iniciam a sessão. 
Não são necessários servidores ou discos para instalar ou manter. 

Atualizações automáticas
Todos os utilizadores da empresa concessionária acedem à mesma versão e à mesma informação atualizada das 
peças (preços/peça de substituição) sem ter de recorrer a múltiplos discos mensais ou a complicadas transferências 
de servidor.

Partilha de informação
A configuração automática de envio por correio eletrónico e impressão permite-lhe uma partilha de informações 
simplificada com os seus clientes e utilizadores do concessionário. Os utilizadores do concessionário podem partilhar 
as suas notas, os seus orçamentos e as suas encomendas sem complicadas configurações de servidor.

Acesso seguro em qualquer 
lugar, a qualquer momento

Com um computador, uma ligação à Internet, um nome de utilizador e uma palavra-passe, terá tudo de que  
necessita para um acesso em qualquer lugar e a qualquer momento. As suas notas, os seus orçamentos e as suas 
encomendas estão armazenados e disponíveis a partir de qualquer localização, permitindo implementar novas  
abordagens de venda fora do espaço da empresa concessionária.

OPÇÕES DE PESQUISA E FILTRO AVANÇADAS PARA RESULTADOS MAIS RÁPIDOS

CARACTERÍSTICAS VANTAGENS

Últimos 8 dígitos ou VIN  
completo com 17 dígitos O VIN parcial ou completo com 17 dígitos permite identificar um veículo de forma rápida e precisa.

Campos de pesquisa  
em cada ecrã

A redução das digitações, dos atalhos, dos menus pendentes e das mudanças de ecrã permitem-lhe poupar tempo 
nas operações com a peça.

Pesquisa por descrição de  
várias palavras

A pesquisa por descrição aumenta a precisão ao reduzir as escolhas de peças seletivas obtidas através de  
uma operação de pesquisa.

Filtragem por várias palavras A filtragem reduz rapidamente os resultados, enquanto a remoção de dígitos do filtro permite-lhe regressar  
ao resultado original da pesquisa.

Vários códigos de peça/ 
números de base Pesquise até 15 códigos de peça/números de base ao mesmo tempo para aumentar a produtividade das suas operações.

Navegação rápida para  
pesquisa avançada

A característica da pesquisa avançada aumenta a precisão dos resultados para utilizadores em todos os  
níveis de experiência.

Visualização em película Fornece a capacidade de filtrar ou deslocar rápida e eficientemente entre miniaturas de secção.



Vista em ecrã dividido



MELHORES INFORMAÇÕES À SUA DISPOSIÇÃO

CARACTERÍSTICAS VANTAGENS

Informações atualizadas As atualizações de VIN, dados das peças, imagens e preços das peças fornecem as informações de que necessita 
para desempenhar o seu trabalho com precisão. 

Etiquetas de clientes 
Etiquetar um VIN com uma etiqueta de cliente (por exemplo, Sr. G Jones) irá permitir utilizar essa etiqueta para 
identificar mais rapidamente o respetivo VIN no futuro. As etiquetas de utilizador podem ser acedidas por todos  
os utilizadores da empresa concessionária. 

Notas VIN
Adicionar as informações de montagem do concessionário a um VIN específico aumenta a precisão das interpreta-
ções subsequentes. As notas VIN podem ser partilhadas entre utilizadores do concessionário, postos de trabalho e 
localizações remotas para aumentar a satisfação do cliente. 

Cartão de dados das peças Ao reunir num só local todas as informações relevantes respeitantes a um número de peça, a precisão da sua  
seleção de peças é melhorada. 

Catálogo de acessórios  
totalmente a cores*

A colocação de informações de acessórios originais e locais no catálogo permite-lhe poupar tempo e dá-lhe a  
oportunidade de aumentar as vendas no futuro. 

Documentos de referência Informações gerais e de secção que facilitam o seu trabalho.

Boletins de serviço técnico asso-
ciados a números de peças*

Ao alertar para a existência de um boletim de serviço técnico, poderá estar mais informado quando tiver  
de ajudar os clientes.

Preços Crie índices de preços adicionais para segmentos de clientes (por exemplo, frota, mecânico independente de  
automóveis) e mostre as margens de lucro nas vendas. 

DESEMPENHO DO UTILIZADOR E GANHOS DECORRENTES DA SATISFAÇÃO

CARACTERÍSTICAS VANTAGENS
Ferramentas de tratamento  
de imagens Manipular imagens a partir de um ponto único para melhorar a sua satisfação enquanto trabalha com o catálogo.

Hierarquia do catálogo As ligações possibilitam uma navegação rápida pelo catálogo e voltar aos locais e às informações anteriores.

Maximizar e ordenar colunas  
em grelhas de peças

Configure a largura da coluna de acordo com as suas preferências e altere a ordem das colunas conforme os dados 
e o seu estilo de visualização.

Enviar informações por correio 
eletrónico para os seus clientes

Através da configuração de envio automático de correio eletrónico, pode criar e enviar diretamente para o seu 
cliente, de forma rápida e sem complicações, componentes específicos de um catálogo, imagens, listas de peças, 
detalhes de VIN, orçamentos ou encomendas. 

Agrupar peças num orçamento e 
numa encomenda

As peças de um orçamento ou de uma encomenda para vários veículos podem ser separadas de modo a facilitar  
a análise por parte dos clientes.

Detalhes expandidos de VIN dos 
resultados da pesquisa

Visualizar os detalhes expandidos de VIN e os resultados da pesquisa ou as imagens no mesmo ecrã.  
Reduz o tempo gasto a alternar entre os dois.

Clique único para enviar para o DMS Ignore o orçamento/a lista de encomendas quando apenas necessita de enviar peças diretamente para o seu DMS.

Multilingue O Microcat Live é um sistema multilingue e a interface de utilizador, as informações sobre peças e os relatórios 
estão disponíveis em mais de 28 idiomas.

Vídeos See and Learn Aprender através de exemplos – acesso a vídeos de aprendizagem que abordam as características fundamentais 
para maximizar as suas competências e a sua produtividade.

*Apenas disponíveis em mercados em que os dados foram fornecidos 



ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Flexibilidade do PC e do  
sistema operativo 

Funciona num PC ou tablet PC com sistema operativo Windows ligado à Internet e com um browser compatível 
com o Adobe Flash como: Internet Explorer, Firefox e Chrome. Tal evita que o pessoal do departamento de peças 
efetue alterações ao hardware e ao sistema operativo. 

Requisitos de hardware compatível

Windows 7 e versões superiores

Adobe Flash Player (última versão)

4 GB de RAM*

Resolução de ecrã 1280 x 1024

Browsers compatíveis Internet Explorer 10 e versões superiores, Google Chrome, Safari e Firefox (últimas versões)

Internet – ligação Wi-Fi Os requisitos de ligação à Internet e de browser em condições normais requerem uma ligação de banda larga de 
alta velocidade com baixa latência.

Para enviar orçamentos e faturas por correio eletrónico através do Microcat LIVE, deverá autorizar a receção 
de correio eletrónico dos nossos anfitriões de envio. Para obter mais informações e uma lista dos nossos 
anfitriões de envio, visite http://microcatparts.com. 

Configurações do browser: 
•   Se a configuração Bloqueador de Janelas de Sobreposição do browser estiver ativada, certifique-se 

de que os domínios ".ifmsystems.com", "superservice.com" e "*.myinfomedia.com" estão incluídos 
como exceções 

•   Cookies ativados 

•   JavaScript ativado
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AMÉRICA DO NORTE E DO SUL
Telefone: +1 888 929 5599
Correio eletrónico: help@microcat.net

EUROPA, MÉDIO ORIENTE E ÁFRICA
Telefone: +44 1223 896920
Correio eletrónico: service@ifmeurope.com

ÁSIA – PACÍFICO
Telefone: +61 3 9552 6300
Correio eletrónico: service@infomedia.com.au

Mais eficiência, mais produtividade

POWERED BY:


