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URMĂREȘTE VIDEOCLIPUL DE PREZENTARE ȘI CONTACTEAZĂ-NE LA SUPORT.TEHNIC@INTERCARS.EU

De BazăAvantajele și caracteristicile Softului Service Suport Premium

Accesare de pe orice dispozitiv 
(calculator, laptop, telefon, tabletă)

Conturi cu niveluri diferite de acces: recepţionist, 
magazioner, casier, administrator, mecanic

Rapoarte personalizate privind gradul de încărcare în 
service, eficienţa personalului, stadiul lucrărilor, etc.

Acces la informaţii în timp real de pe orice dispozitiv, 
editarea formularelor de lucru și actualizarea lor cu date prin 
accesarea aceluiași formular de pe mai multe dispositive

Management pentru tranzacţiile de service: timming 
și trasabilitate de la programare până la facturarea lucrării

Crearea și gestionarea unei baze de date proprii de 
autovehicule cu istoricul lucrărilor pentru fiecare autoturism

Opţiune pentru hotel anvelope

Toate formularele necesare pentru desfășurarea activităţii 
în service în conformitate cu reglementările RAR și GDPR în 
format electronic

Conexiunea cu casa de marcat, printarea de bon fiscal 
personalizat cu denumire piesa, cod, cantitate, preţ dar și manopere

Conexiune cu programul contabil Saga pentru 
versiunea cu gestiune a depozitului

Bază de date tehnică cu timpi de normare recomandaţi de 
producătorii de autovehicule

Gestiune materiale

Posibilitatea facturării cumulative a mai multor devize 
pe o singură factură, utilizat în cazul flotelor

Timpi normare HaynesPro

Gestiune depozitului de piese, alocarea automată de 
piese programate pe lucrări, sistem de locaţie în depozit, bonuri 
de consum

Vânzări directe de piese doar in baza unui bon fiscal

34 LEI /lună
folosind bugetul folosind bugetul folosind bugetul folosind bugetul 

121 LEI /lună 121 LEI /lună 242 LEI /lună

Încearcă GRATUIT, în luna august, platforma 

WWW.INTERCARS-SERVICESUPORT.RO și alege pachetul 
dorit, în funcţie de avantajele care ţi se potrivesc.

Contactează-ne la suport.tehnic@intercars.eu pentru 
configurarea unui cont demo și detalii suplimentare.

SERVICE SUPORT - PACHETE ABONAMENT
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https://youtu.be/kLbiojNPi8Y

