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רקע כללי

.מפותח על בסיס קטלוגי המידע של יצרני הרכב בעולםMultiCatקטלוג 
.יצרני רכב שונים ותומך במגוון דגמי הרכב השכיחים בישראל64-הקטלוג מכיל כ

שניתן להפעלה מתוך כל תוכנה  ) אין-פלאג(ט 'הקטלוג ניתן להפעלה בתצורות שונות כולל ווידג
.חיצונית

טון3.5ניתן למצוא את כל מרבית סוגי הרכב עד 

אוניברסלי אשר ניבנה במיוחד לשימוש של משתמש הקצה ובו מגוון  OEMהקטלוג הוא קטלוג 
.רחב של יצרני רכב על מערכת מידע אחת

.חלקים לתת דגם סופי1000-מתבסס על כל קטלוגי יצרני הרכב ומכיל כ

מערכות  , בלימה, מערכת קרור, מזגן, חשמל, מרכב-הקטלוג מכיל מידע לנושאים השונים ברכב
.הילוכים ועוד. ת, מנוע, המתלים

אך אינו תומך  ) מכלולים(הקטלוג תומך בחלפים לתחום תיקוני תאונות טיפולים ואחזקת רכב 
.   קליפסים, אומים, בחלקים כמו ברגים

באמצעות לחיצה על תמונת , אופציות החיפוש בקטלוג מאפשרות להגיע לכל חלק במהירות
.מערכות הרכב או באמצעות שורת החיפוש, הרכב



ט'ווידג

ט הינו קטלוג מקוצר של  'הווידג
.  המולטיקט

ניתן להגיע אליו מכל מסך  
בהורייזן ואף לשתול אותו בכל 

.תוכנת מוסך

ט ניתן להגיע למחיר  'דרך הווידג
י הגדרה "תחליפי ע/ חלק מקורי 

.פרמטרים בלבד3של 
שם המותג ושם , שנת הדגם

.הדגם

לאחר מכן לבחור את החלק  
י חיפוש ולצפות  "המבוקש ע

. במחירים



יש לשים לב לשני צבעי  
:טים"המק

מציג את המחיר  -ט ירוק "מק
.ברוטו לצרכן של היבואן ישראל

ט הירוק תציג "לחיצה על המק
–ט "את כל החלופות למק

תחליפי ומחירו אצל  , מקורי
בתצוגת  .היבואנים השונים

.המחיר מוצג שם היבואן

–לא לשימוש -ט כחול "מק

הפריט לא נמצא במחירוני  
.היבואנים בישראל



מציג את מחיר -מחיר ירוק 

החלק המבוקש  

,  מציג חלופות-מחיר כתום 

או מקורי תואם או  , מקורי

.תחליפי



כניסה לאיתור מחירי חלקים



במסך מחירי חלקים ניתן  

ט או "לבצע חיפוש על פי מק

.פ תיאור החלק"ע

ט  "המערכת תציג את המק

באם נמצא באחד  

לחיצה על  , מהמחירונים

ט המבוקש מציג את  "המק

מגוון המחירים לחלק  

המחיר המוצג הנו  . בישראל

.פ מחירון לצרכן"ע

הצבעים המוצגים ליד תצוגת  

המחיר הנם כפי שהוזכרו  

.במסך הצגת מחירונים



כניסה לקטלוג חלקים



,  שלב ראשון יש לבחור יצרן ודגם

לחיצה על החץ הכחול תפתח  

אופציות נוספות המאפשרות  

לבחור לפי קטגוריות ולהוסיף  

.שילדה' מס

שלב שני בשם הדגם נלחץ על 

.הדגם הנבחר

יש  , שלב שלישי נבחר את השנה

לשים לב כמו בדוגמה מטה  

שלרכב יש לפעמים יותר  

.מתצורה אחת



.  במסך זה נגדיר את תצורת הרכב

סוגים של  3-יש לשים לב ל 

:אפשרויות בחירה

.דגם ראשי1.

.הגדרות אפשריות2.

.כל האפשרויות3.

נתמך רק (שילדה ' במידה ונבחר מס

המערכת  , )מהרכבים70%-ב

.שאלות8תענה אוטומטית על 

.  אין צורך לענות על כל השאלות

כניסה לקטלוג חלקים



המערכת יודעת להציג את  

קטגוריות  3מחיר החלק על פי 

:בצורה אוטומטית

חלק מקורי. א

חלק מקורי זול. ב

חלק תחליפי. ג

לחיצה על כפתור אפשרויות  

:החלק תציג את המסך הבא



סך נתוני החלק מציג את  מ

תוצאות הבחירה כאשר אנו  

רואים את מחירי היבואנים  

המסודרים על פי סוגי חלק 

.  מקורי ותחליפי

בנוסף אנו רואים את תאריך  

העדכון ואת המחיר ברוטו  

).מ"ללא מע(לצרכן 
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