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1992בשנתנוסדהמ"בעממוחשברכבמידע–מ.ר.מחברת

לתאונותתיקוניםעלויות,השמאותבתחוםומידעתוכנותפיתוח:עיסוקתחום
שיערוךעםתאונותארועינהיול,בחלפיםאלקטרונימסחר,אחזקהותיקוני

.הטלמטיקסבתחוםופיתוחיםאוטומטינזק

הביטוחחברת,ל"צה–הביטחוןמשרדמוסדייםלקוחות:בישראללקוחות
ביטוח,שומרה,הפניקס,מבטחיםמנורה,ביטוחכלל,ענבלהממשלתית

קלאוטו,יו4ליס,ליסאופרייט,אלדן,אלבר,שירביט,חקלאיביטוח,ישיר
.שמאיםמשרדיומאותאביבתלעיריית,ליספריים

:באמצעות Auto3P IL
.ליסינגחברותחלפיםספקי,החלפיםיבואני,מוסכיםמאותOnlineלקוחות

ליוםתיקונים10,000שלבהיקףמידעמערכותניהול
בשנהתיקונים₪מיליארד2מעל

:Auto3P(europe)AGבאמצעותבעולםהמידעניהול
דרוםוארצותילה'צרומניה,בולגריה,טורקיה,)אירלנד(בריטניה,ישראל

.אוסטרליה,אמריקה



תוכנה ומידע-מרכז מחקר ופיתוח 
מתמחההשרוןבהודהממוקםהחברהשלהפיתוחמרכז

.ושמאותביטוח,הרכבבתחוםמידעומאגריתוכנותבפיתוח

שלמידעמערכותעלהמבוססקטלוגיומידעתוכנהפיתוחי
הרכביצרני

רכבתביעות,לשמאותנזקאומדנילהפקתומידעתוכנות,
,רכבלניטורמערכות,לחלפיםמסחר,אחזקהתיקוניניהול
.שימושלפיוביטוח,תאונהזיהוי

לקוחותקשרי,עבודהתהליכי,לניהול,תוכנהפתרונות,
GPRSתומכותמערכות,תקשורת GPSומערכותUBI

שרותי,ענןמערכותSAAS
לחלפיםאלקטרונימסחרB2B
המוביילבטכנולוגייתמלאהתמיכה



Auto3Pשיווק בעולם באמצעות חברת השיווק 

תיקים מנוהלים באופן  10,000למעלה מ
יומי

תיקים מנוהלים  2,000,000למעלה מ
במערכת בשנה

ציי רכב ברחבי העולם  60למעלה מ
משתמשים בשירותי החברה



בארץ ובעולם, בין לקוחותינו

http://www.fnx.co.il/
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מאגר מידע  
של נתוני  

–הרכב 
מספרים  
,  קטלוגיים
,שעתונים
תיקונים  
וצביעה  

מספרי שילדה  
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Horizon-תחומים 



ל משותף"מנכ
מנהל פיתוח תוכנה דאטה

אורן גפני

ל משותף"ר ומנכ"יו
ניהול כולל ומכירות

אורי מימון

מחלקת פיתוח תוכנה
ואינטגרציה

אורן גפני

אבטחת מידע ומשתמשים 
מחלקת גרפיקה ניהול  
ופיתוח אתרי החברה

ברי אראל

,  פיתוח קטלוג סוזוקי
סרטים, עריכת מצגות

תמי אראל

,  ח משאבי אנוש"הנה
מזכירות וניהול תפעולי

רפי'עזרא ג

מחלקת פיתוח
ועדכון המידע
ורה גרינוולד

מחלקת שרות
לקוחות והדרכה

דני שמואל
17

2 2

3+4

4

4

מבנה וארגון–מ .ר.חברת מ



למערך השמאות   Onlineניהול
והתביעות בחברת הביטוח

מיידי–מטאבלטראשוניאומדןקבלת,ראשוניםאומדניםניהול

אוטומטיתחיוביםבקרתניהול

הביטוחבחברתעבודהתורי,הנזקאומדניקבלתניהול

מקורותממגווןמקצועיחלפיםרכשניהוללאפשרות

אוטומטינזקיםושיערוךתאונותארועיניהולOnline-FEOL / FNOL
.ברכבחלוןמדבקתהתקןבאמצעות

שימושפ"עפוליסותלניהולמערכת

חות"דוהפקת

חברת הביטוח



ניהול שמאות והצעות תיקון  
Online בטאבלט

טאבלטבאמצעותתיקוןהצעתאו/ובשטחראשוניאומדן

הרכבתיעוד

הרישוימרשותהיישרהרכבנתוניקבלת

חלפיםבקטלוגשימוש

אמתבזמןחלפיםמחיריהשוואת

הגורמיםכלביןבאינטרנטמערכתישיתוף–
ועודהרכבבעל,מבטח,מוסך

יצחקלוי"למחירוןאינטגרציה"

ליסינגלחברותמושלמתשטחעבודתמאפשרהטאבלט
רכבומסירתקבלה,עסקהגמרשמאות,רכבבדיקותלוהשכרה

שמאות



קטלוג חלפים מקוריים-מולטיקט 
מבוסס על המידע של יצרני הרכב

שלהחלפיםקטלוגי64כעלמבוססהקטלוג
חלפיםמיליון5מעלמכיל,בעולםהרכביצרני
.טון3.5עדומסחריפרטילרכב

לתאונותוצביעהעבודהשעתונימכילהקטלוג

לרכבואחזקהתאונותחלקימכילהקטלוג

קטלוגOnlineלטאבלטובאפליקציה

קטלוג מולטיקט



מערכת לניהול הפקת  
הצעות תיקון ללקוח

במהירותהרישוילחוקבהתאםמהירהתיקוןהצעתהפקת
ובאמינות

מקורייםחלפיםקטלוגבאמצעותonline,חלפיםמחירי
וצביעהעבודהשעתוני,ותחליפייםמקוריים

ומשומשיםחדשיםלחלקיםמסחרשירותי

ידנאומקבלתאו/ולהעברה,ביטוחשמאיביןדואליתתקשורת
הנזק

פריוריטי","נשר","2020מוסכית"ניהולתוכנותלבעלי"
המערכתלשירותיישירהגישהמתאפשרת"תפנית"ו

הצעות תיקון



לחברות ביטוח וציי רכב  
באמצעות ניטור

 ניהול אירועי תאונות ושיערוך נזקיםOnline 

דיווח תאונות בזמן אמת(FNOL)   באמצעות מדבקת
)FEOL(קבלת שיערוך נזק אוטומטי תהמאפשרחלון

 ניהול ביטוח עם  מערכת לניטור כלי רכב המאפשרת
נהג פי שימוש והתנהגות לםפרמיה המותאתחשיב 

)(UBIובשמירה על צנעת הפרט.

אוטוסנס



FNOL/FEOL -  ניהול וניתוח תאונות
בזמן אמת

מ מתמחה בניתוח הכוחות הפסיקלים בעת התאונה אשר .ר.מ

מ ומפיקה שיערוך נזק אוטומטי  .ר.משודרים לשרתי הענם של מ

מערכת זו מסייעת לשמאי הרכב או בוחן הרכב לבצע השלמת  

אומדן נזק המבוסס על המידע הפסיקלי ותמונות הנזק אשר  

מועברת בעת התאונה והכל על בסיס פלטפורמת ההוריזון וכלי  

מערכת למידה עצמית אשר  .  “אומדן בקליק אחד"החישוב של 

.מחדדת את הדיוק מתאונה לתאונה

FNOL / FEOL



לניהול  Horizonמערכת 
לציי רכב וליסינגתיקוני הרכב

תאונותתיקוניעלובקרהמערךלניהולמתקדמתמערכת,
ענןפלטפורמתבאמצעותוטיפוליםרכבאחזקת

החלפיםוספקיהמוסכיםחיובישלמלאהבקרה

לטיפוליםקיטיםלניהולכלים

ממוחשבמסחרבמכרזימקורותממגווןמקצועיחלפיםרכש
ואוטומטי

רכבומסירתקבלתניהול

תיקוניםכמותמעקבOnlineבתיקוניםהרכבכלימיקוםהצגת

גדולותלחברותתיקוניםתקציביניהול

ניהול תיקונים



אופנועים,משאיות,מסחרי,פרטירכב.

כל.בעולםלרכבחלפיםמפעלי1000לכנגישותלךמאפשרהמידעמרכז
המידע.שלהםהחלפיםולמחירוניבישראלהחלפיםליבואניהתאמהתוךזאת
)יבואנים100-כ(תואמיםחלפיםיבואניומחירוניהרכביבואנימחירוניכולל

תחליפים/התואמים,המקורייםהחלפיםמחירוניאתכוללהמידע

מנוע,הגה,בלמים,מתלים,המרכבחלקי:הרכבתחומיבכלמחירונים,
...ועוד,חשמל,מזגן,שמשות

תעשייתלביןהשוניםהרכביצרניבין,מקורייםקטלוגיםמספריםביןהתאמות
טים"מקהצלבותמיליון20-כ,ותחליפיתואםהמקוריהחלפים

בשוקהאטרקטיבייםהמחיריםאתללקוחהמשקפתמעודכנתמערכת

החלפיםלמחיריהיסטוריה

מרכז מקוון למידע על 
חלקי רכב הגדול בעולם

מרכז מידע חלפיםניהול תיקונים



מערכת לניהול מסחר בחלקי חילוף

מקושרת-משומשיםוחדשיםלחלפיםמסחרמערכת
בישראלהחלפיםוספקייבואנילמרבית

ומאפשרתרכבבחינת/הנזקלאומדנימקושרתהמערכת
חלפיםימכרזלהפעילבאינטגרציה

אחדבקליק–ממוחשבחלפיםמכרז
חלפיםוספקייבואנישלרבלמגווןגישה
חלפיםאספקתניהול
ומכניתאונותחלקי
משלוחיםמעקב

מסחר בחלקי חילוף



מערכת לבקרת חיובים אוטומטית

מ.ר.מלשרתיספקמכל,מוסךמכל,התיקוניםחיובישלישירשידור.

נבדקפריטכל–חיובלכלאוטומטיתבדיקה!

אתובודקתהשוניםהתיקוניםלהסכמימקושרתהבקרהמערכת
ותיקוןתיקוןלכלהשוניםההסכמיםפ"עהנדרשותההנחות

החריגיםוזיהויהבקרהלשרתבהגיעוהממוחשבהחשבוןהצגת:
שגויההנחה,שגוימחיר,שגויט"מק

חיוב,בבדיקההפרשים:חיובלכלבתהליךשלבלכלובקרהאבחון
ועוד,שמאי/בוחןמאישורגדול

בתיקונואוברכבבטיפולהמעורביםהגורמיםלכלמקוונתשקיפות

בשוקהמקובלותהמוסכיםתוכנותמכלהחיוביםלקבלתאינטגרציה.

נבדק–ט לכל חלק "כל מק
כל מחיר נבדק
או קוד שעתון יצרן/כל עלויות העבודות מושוות להוראות הביצוע ו
כל רמות ההנחה נבדקות לכל פריט ופריט

בקרת חיובים



מ"מ מידע רכב ממוחשב בע.ר.מ
077-7388888: טלפון
077-7388880: פקס

mrm@mrm.co.il: מייל
www.mrm.co.il

45800הוד השרון , אזור תעשיה שרונים, 36החרש ' רח: כתובת

!תודה על ההקשבה
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