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Kompleksowe informacje
Innowacyjne rozwiązania

Biznes w centrum uwagi

Zaufany lider globalnego rynku wśród dostawców informacji 
technicznych dla wtórnego rynku motoryzacyjnego.
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GLOBALNEGO 
ZAUFANY LIDER 

RYNKU

“Nie wyobrażam sobie, jak nasza firma 
mogłaby funkcjonować bez aplikacji 
Autodata”.

“Używanie i poruszanie się w aplikacji 
Autodata jest wyjątkowo łatwe, a 
schematy połączeń oferują najwyższą 
jakość”.

wśród dostawców informacji technicznych dla wtórnego 
rynku motoryzacyjnego.
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O firmie Autodata 
Kim jesteśmy 
Firma Autodata, założona w 1975 
roku, jest wiodącym na świecie 
dostawcą informacji technicznych 
dla wtórnego rynku motoryzacyjnego. 

Naszą misją jest: “być najbardziej innowacyjnym, 
dokładnym i szanowanym dostawcą informacji 
technicznych dla wtórnego rynku motoryzacyjnego”.

Aby to osiągnąć, podstawą naszej filozofii jest 
nieprzerwane zaangażowanie w rozwiązania 
innowacyjne, pozwalające na tworzenie uniwersalnych 
produktów, które projektujemy w odpowiedzi na 
potrzeby naszych klientów. 

Jesteśmy w stanie to osiągnąć dzięki naszym 
180 wysoko wykwalifikowanym i doświadczonym 
pracownikom w siedmiu krajach na świecie. Większość 
z nich jest bezpośrednio zaangażowana w tworzenie 
produktu.

Co robimy 
Tworzymy produkty, które znajdują 
zastosowanie w warsztatach 
samochodowych podczas naprawy  
i serwisowania pojazdów. 

Nasza baza danych, która obejmuje ponad  
29.000 modeli z całego świata, uzyskała bezpośrednią 
licencję od ponad 80 producentów samochodowych. 

Dostarczane przez nas informacje są wynikiem badań 
przeprowadzonych przez naszych specjalistów, którzy 
mając doświadczenie w branży motoryzacyjnej, 
doskonale rozumieją funkcjonowanie pojazdów 
oraz sposób, w jaki informacje techniczne znajdują 
zastosowanie we współczesnym warsztacie 
samochodowym. Informacje te są przez nas 
redagowane w taki sposób, że zachowują ten sam styl 
i format, dzięki czemu nie wymagają dodatkowych 
interpretacji, kiedy praca odbywa się na modelach 
różnych producentów. Nasz wewnętrzny zespół 
grafików komputerowych tworzy szczegółowe ilustracje 
pomocnicze, które uzupełniają dane techniczne i 
udoskonalają doświadczenie użytkownika. 

Ten wspólny wysiłek pozwala nam na tworzenie 
informacji, które są istotne, aktualne, kompleksowe 
oraz najwyższej jakości. Wynikiem tych działań jest 
interaktywny i przyjazny użytkownikowi system, który 
obejmuje wszystkie najnowsze technologie.
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Kluczowe funkcje i zalety
Doskonale rozumiemy, iż dla wszystkich warsztatów dostęp do najnowszych i dokładnych informacji 
technicznych w odpowiednim czasie jest gwarancją, że wszelkie naprawy są przeprowadzone poprawnie, z 
zachowaniem najwyższych standardów i przy jednoczesnej oszczędności czasu i pieniędzy. Przekłada się to na 
wyższy zysk warsztatu samochodowego. 

Aplikacja Autodata została całkowicie zmodernizowana tak, aby dostarczać uniwersalne i łatwe w obsłudze 
rozwiązania dla konkretnych celów, dostosowując się przy tym do sposobu pracy indywidualnych warsztatów.

Wszystkie dane i ilustracje bezpośrednio 
zintegrowane z planami obsługi 
Przedstawiamy oficjalne plany obsługi pochodzące od 
producentów. Instrukcje te obejmują nie tylko czynności, 
lecz również wszystkie powiązane dane techniczne 
bezpośrednio zintegrowane na stronie. Dzięki temu 
oszczędzasz czas, który poświeciłbyś na poszukiwanie 
tych informacji. Liczba kroków, które należy wykonać, aby 
uzyskać dostęp do planów obsługi, została zredukowana  
o 75% w porównaniu z poprzednimi wersjami online.

Inteligentny kalkulator kosztów 
Przy tworzeniu za pomocą inteligentnego kalkulatora 
kosztorysu czasu pracy i części samochodowych lista 
wszystkich potrzebnych komponentów wyświetla się 
automatycznie, dzięki czemu oszczędzasz czas i masz 
gwarancję, że nie zapomnisz o żadnym elemencie. Możesz 
dostosować wycenę, wprowadzając stawkę godzinową 
warsztatu i szacowany czas pracy, dzięki czemu masz pełną 
kontrolę nad wszystkim.

Przyporządkowanie elementów 
Interaktywne strony z przyporządkowaniem elementów 
pozwalają na szybkie i bezproblemowe wyszukiwanie 
elementów, przeglądanie ilustracji i uzyskanie dostępu do 
dalszych informacji. W ten sposób oszczędzasz kosztowny 
czas warsztatu i uzyskujesz łatwy dostęp do konkretnych 
informacji, które potrzebujesz w momencie, kiedy są 
niezbędne.

Kompleksowe dane diagnostyczne 
Nasz produkt obejmuje dane techniczne 29.000 modeli 
pochodzących od 80 producentów i oferuje wszystkie 
szczegółowe informacje konieczne do przeprowadzenia 
serwisowania, przeglądów i napraw. Intuicyjna nawigacja 
i prosty wygląd sprawiają, że wszystkie potrzebne dane 
techniczne znajdują się na wyciągnięcie dłoni.
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Interaktywne schematy połączeń 
Nasze schematy można przybliżać i oddalać. Możesz również 
wyszukiwać elementy, wybierać żądane segmenty a po 
kliknięciu myszą uzyskiwać dodatkowe informacje i potrzebne 
dane. Każdy z naszych 12.700 schematów połączeń jest 
przedstawiony w formacie łatwym w użyciu i zachowuje 
tę samą wysoką jakość. Nie wymaga zatem dodatkowych 
interpretacji, kiedy zmieniasz producenta pojazdu.

Szybkie wyszukiwanie kodu usterki 
Proste wyszukiwanie kodów usterek lub nazw elementów 
umożliwia natychmiastowe wynajdywanie informacji, rozwiązań 
oraz linków do potrzebnych elementów, co ułatwia pracę i 
oszczędza czas.

Łatwe przemieszczanie się pomiędzy 
pracami 
Nowy panel ostatnich aktywności rejestruje wszystkie 
odwiedzone strony i wyświetla je na poręcznej liście na stronie 
głównej aplikacji. Pozwala to na łatwiejsze przemieszczanie sie 
pomiędzy pracami. Po jednym kliknięciu wracasz dokładnie  
do tego miejsca, gdzie skończyłeś, nawet jeżeli w międzyczasie 
inne osoby używały aplikacji.

Dostęp z kilku urządzeń 
Aplikacja Autodata jest narzędziem online dostępnym 
na komputery PC, Mac i tablety oraz dostosowuje się do 
zróżnicowanych potrzeb współczesnych warsztatów. Jest to 
standardowa cecha dostępna zarówno w subskrypcji pakietu 
“Diagnostic & Repair” (Diagnostyka i naprawa) oraz “Service & 
Maintenance” (Przegląd i obsługa) i nie wymaga ona ściągania 
lub instalowania żadnego oprogramowania.
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Często zadawane pytania

Ile subskrpycji i licencji potrzebuję?

Każdy warsztat/lokalizacja otrzymuje 
subskrypcję do jednej licencji, 
która umożliwia w zależności od 
typu subskrypcji dostęp 1, 2 lub 5 
użytkownikom w tym samym momencie. 
Minimalny okres subskrypcji wynosi 12 
miesięcy.

P

O

Czy informacje w aplikacji są na 
bieżąco uaktualnianie? 

Tak. Aplikacja jest aktualizowana średnio 
trzy razy w miesiącu. Uaktualnienia 
obejmują rozwijanie funkcjonalności, 
cech, zawartości oraz ilustracji produktu.

P

O

Q

Czy muszę ściągnąć lub zainstalować 
oprogramowanie, aby używać aplikacji 
Autodata na tablecie?

Nie. Możesz używać aplikacji Autodata na 
każdym urządzeniu po wprowadzeniu swojej 
nazwy użytkownika i hasła bez konieczności 
ściągania lub instalowania czegokolwiek.

P

O

Jak bezpieczna jest aplikacja 
Autodata? 

Twoje konto jest zabezpieczone hasłem. 
Masz zatem pełną kontrolę nad kontem z 
możliwością resetowania hasła.

P

O

Oferta dla biznesu 
Współpracujemy z wieloma organizacjami na świecie i oferujemy im rozwiązania biznesowe. Naszą 
godną zaufania aplikację internetową można używać na dużą skalę oraz w wielu lokalizacjach i krajach. 
Aplikacja Autodata może nawet być wbudowana bezpośrednio w wewnętrzną sieć intranet lub systemy 
członkowskie. 

Nasze kompleksowe dane mogą być również bezpośrednio zintegrowane z Twoim własnym 
oprogramowaniem i innymi rozwiązaniami. W ten sposób zawartość aplikacji Autodata może wspomóc 
Twoje strony internetowe, aplikacje na telefon czy sprzęt warsztatowy. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać 
więcej informacji.

80 producentów obejmujących 
29.000 modeli

Ponad 40-letnie 
doświadczenie  
w branży

85.000 schematów  
i ilustracji

Najważniejsze dane statystyczne

        500.000   
     kilkuetapowych   
   procedur

Etap 3

Etap 2

Etap 1

Jak mogę uzyskać subskrypcję aplikacji 
Autodata? 

Wystarczy skontaktować się z nami. 
Poprosimy Cię o podanie kilku informacji, 
takich jak adres email. Twoje konto może 
być założone i będziesz mógł zalogować 
się w przeciągu kilku minut.

O

P
Jak mogę uzyskać dostęp do aplikacji 
Autodata? 

W prosty sposób. Po zamówieniu  
subskrypcji otrzymasz na adres email 
link z danymi do logowania. Dostęp 
do aplikacji możesz również uzyskać 
bezpośrednio z naszej strony internetowej.

O

P

P - Pytanie / O - Odpowiedź

Natychmiastowe 
aktualizacje danych i cech 

produktu bez konieczności 
ściągania lub instalowania 

oprogramowania
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Diagnostic & Repair  
Dogłębne i szczegółowe informacje potrzebne do 
przeprowadzenia bardziej skomplikowanych  
czynności diagnostycznych i napraw oraz  
codziennych czynności związanych z przeglądem  
lub obsługą.

Service & Maintenance 
Informacje potrzebne do przeprowadzenia 
codziennych czynności związanych z przeglądem  
i obsługą.

Diagnostic & 
Repair

Service & 
Maintenance

Informacje na temat okresów obsługi
Plany obsługi producentów
Rysunki
Zerowanie wskaźnika okresów obsługi üü ü

Specyfikacje techniczne
Opony, hamulce i geometria kół
Płyny, smary i momenty dokręcenia
Czasy napraw üü ü

Przegląd serwisowy
Wymiana pasków/łańcuchów napędowych
Zwolnienie elektrycznego hamulca postojowego (EPB)
System monitorujący ciśnienie w oponach (TPMS)
Akumulator
Programowanie kluczyków üü ü

Systemy w pojeździe i naprawy
System sterowania silnikiem
Sprzęgła
Układ kontroli emisji spalin silnika wysokoprężnego
ABS/ESP
Poduszki powietrzne
Układ klimatyzacji

üü

Rodzaje abonamentu

üü

Diagnostyka oraz wykrywanie i usuwanie usterek 
Schematy połączeń, skrzynki bezpieczników i przekaźniki 
Kody usterek - rozwiązywanie problemów
Wartości kontrolne komputera sterującego
Położenie montażowe podzespołów elektrycznych
Sprawdzanie podzespołów 
Rozwiązywanie problemów i wskazówki dotyczące 
naprawy

        500.000   
     kilkuetapowych   
   procedur
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Więcej informacji  na naszej stronie internetowej 

autodata-group.com  

+44 (0)1628 634321
sales@autodata-group.com
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