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c

אומדן/ דרכי הכנת הצעת תיקון 

.יותריעילבאופןאומדןהכנתהמאפשרכפתורמעכשיוכוללבשמאיתאומדןמסךשלהחדשהממשק

:נזקאומדן/תיקוןהצעתלהפקתהשונותאפשרויות

.)במשאיותתומךלא(טון3.5עדומסחריפרטילרכב,מולטיקאטהרכבחלפיקטלוג–הקטלוג

נזק,קטןנזק,רמות3-למחולקיםאשרנזקמוקדי12לפינזקאומדןשלהפקהיכולת–מוקדלפיאוטומטינזקיםתחשיב

.גדולונזקבינוני

ידניחלקהוספת

ידניתעבודההוספת

קבועהמרשימהעבודההוספת

.פשוטהנומולטיקאטמקטלוגחלקאיתור

לחצניםקיימיםלתמונהמעל.לוהנלוויםהחלקיםרשימתתוצגמייד,הרכבבתמונתהחלקעלבלחיצההמעטפתחלפיכל

בנוסף,הנבחרהרכבלדגם)שהוקמהחלפיםקבוצת(קיטיםשלתצוגהאוועודבלמים,מכני,נושאיםלפיהקטלוגלפתיחת

.מטההמופיעיםבלחצניםידניתעבודהאוידניחלקלהוסיףניתןבנוסף,)גוגלחיפוש(החלקשםהקלדתי"עחלקלאתרניתן

:הבאהתפריטאתתפתחהחלקשםעללחיצה



c

דרכי הכנת אומדן

בחירה שלו תוסיף את החלק לבחירות במידה והמערכת  -החלפת החלק

ה ושעתוני צביעה  "נבחרה לעבוד עם שעתונים יילקחו שעתוני עבודה לפו

.עם מחיר החלק הנבחר

:מ.ר.בחירת עבודה לפי תחשיב עבודות מ

.תיקון קטן–תיקון קטן 

.תיקון בינוני–תיקון בינוני 

.תיקון גדול–תיקון גדול 

).  המערכת מחשבת את שעות העבודה הנדרשות ביחסיות לגודל החלק(

.ה בלבד"בחירה לתחשיב עלות שעתון פו–ה בלבד "פו

.בחירת צביעה בלבד-צביעה בלבד

המערכת תחשב את  , " תחשיב"לאחר בחירת החלקים יש ללחוץ על כפתור 

במידה הצורך  . עלויות המחירים לפי שיטת התחשיב שנבחרה קודם לכן

על מנת להגיע לתת הדגם הסופי  , המערכת תשאל שאלות לגבי מודל הרכב

.ט חד ערכי"ולמק

ניתן לקבוע את מחירי  , מ.ר.לא חובה להשתמש בשעתוני עבודה של מ

. העבודות ללא תחשיבי שעתון



c

דרכי הכנת אומדן

"                  הוספת חלק"בעת לחיצה על כפתור 

.תינתן אפשרות להוסיף חלק ידנית



c

דרכי הכנת אומדן

"                 הוספת עבודה"בעת לחיצה על כפתור 

.תינתן אפשרות להוסיף עבודה ידנית



c

דרכי הכנת אומדן

12לפינזקאומדןשלהפקהיכולת–מוקדלפיאוטומטינזקיםתחשיב

.גדולונזקבינונינזק,קטןנזק,רמות3-למחולקיםאשרנזקמוקדי

,  ל תרכז את החלפים של המוקד בבחירה אוטומטי"כל אחת מהבחירות הנ

.ניתן לשנות את בחירת המערכת לתיקון או החלפה או צביעת החלק

.כמו כן ניתן להסיר חלפים שנבחרו או להוסיף חלפים מהקטלוג



c

דרכי הכנת אומדן

:נושאים

.בלמים ועוד, מתלים, אופציה לאיתור חלפים לפי שיוך לנושא



c

דרכי הכנת אומדן

:  רשימת עבודות קבועות

.במסך זה ניתן לרשום את עלות התיקון לפי סוג העבודה



c

דרכי הכנת אומדן

:תוספות

הוספת סכומים אלו לא  , גרירה או אחסון: כגוןלאומדןניתן להוסיף תוספות 

.מתווספים לאחוזי הנזק



c

הוספת מוקדים

:מוקדים

.ניתן להוסיף מוקדים חדשים לפי הצורך



c

הצגת מחירים מתחרים

"     אפשריות חלק"לחיצה על 

:פ היבואנים השונים ומחיריהם"תציג את אפשרות ההיצע של חלק ע

חלקים תחליפים ואת כל החלופות ממגוון יבואני הרכב  , חלקים מקוריים

.ויבואני החלפים האחרים המופיעים במערכת



c

עדכון האומדן לתיק בשמאית

לאחר סיום ביצוע האומדן הראשוני  

"עדכון האומדן לתיק בשמאית"נלחץ על 
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