Car Dealer One é o Add-On Automotivo do SAP Business One mais completo e fácil de usar, onde sua
empresa encontra todas as funcionalidades exigidas pelo mercado automobilístico Brasileiro, e você
pode controlar e gerenciar o seu negócio - on-line em tempo real – de forma rápida, eficiente e
produtiva.
Deste modo você terá todas as informações necessárias para administrar e gerenciar as perspectivas,
estimativas, ordens de serviços, notas fiscais eletrônicas, comissões, CRM, etc...
Car Dealer One, lhe permite obter os melhores resultados a nível operacional, gerencial e
executivo, com
a
finalidade
de
otimizar
todos
os
recursos
de
sua
empresa.
Além disso, Car Dealer One é uma vertical de SAP Business One especializada no mercado
automotivo, 100% disponível para o mercado brasileiro, o que garante a partir do primeiro dia da sua
utilização - também neste campo - uma exploração bem-sucedida.
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Módulo de Gestão Comercial

Sistema de
Control Taller

O módulo de vendas de Car Dealer One se baseia especialmente na geração de leads (perspectivas de
contatos e interessados). No sistema, estes são de fácil manuseio (simples e intuitiva) sem necessidade de
treinamento. Este módulo não tem limite de registros e contem etapas de seguimento cruzado de 4, 8, 12 e
48 horas.
O modulo de autogestão do Car Dealer One, é uma ferramenta que permite registrar as interações
dos clientes, desde leads (contato de interesse), até concretizar o encerramento do negócio.
Ele também incorpora base de dados de informações centralizadas para o seguimento de leads, para gerir a
venda e fechar o negócio, gerando informações valiosas para a tomada de decisão e liderança de sua
empresa.

Car Dealer One, lhe permite administrar seu negócio em poucos pasos:
Trabalha com várias marcas e modelos de veículos.
Controle de inventários de veículos comprados e
vendidos.
Acesso a relatórios completos das operações, clientes e saldos

Realiza cargas massivas automáticas a estoque, a partir
dos pedidos.
Gerencia unidades novas, usadas e consignadas,
utilizando dispositivos PDA ou PCO
Gerencia estoque on-line de todas as lojas.
Controla as despesas de todas as suas unidades. Imprime
e armazena os recibos e faturas.

Organiza e classifica seus veículos de acordo com
vários critérios.
Visualiza seu estoque de veículos por loja, através da
internet.
Acesso de qualquer lugar e em qualquer momento à
informação da sua empresa, usando um nome de
usuário e uma senha.
Venda em qualquer ponto do país ou fora dele através
da internet.
Comissionamento da venda.

O módulo de controle de oficina permite-lhe tirar registro detalhado das diferentes fases do atendimento pós-venda (oficina), que
permite obter de forma rápida e oportuna relatórios estatísticos para a gestão de sua força de serviço.
O módulo de controle de oficina, também incorpora a funcionalidade de toque em tela (touch screen), que permite que o técnico
possa iniciar, pausar e/ou parar seu trabalho. Por sua vez, esta informação é recolhida pela torre de controle para um melhor
gerenciamento da carga de trabalho.

Neste módulo podemos encontrar:
Ordem de trabalho realizados por cada técnico.
Eficiência real por cada técnico.
Eficiência real por mão de obra.
Eficiencia real da oficina.
Control de asistencia dos técnicos.

Informa oportunamente a entrega de veículos aos
recepcionistas.
Controle de oficina em serviço técnico, funilaria e pintura.
Conhecimento real do estado e localizaçao do veículo.

Sistema de Gestão de Serviço

Também temos a entrega das informações da oficina de forma rápida, oportuna e eficiente,
conhecendo a verdadeira produtividade, integrado ao SAP Business One, permitindo um melhor
controle do estoque de peças de reposição e insumos utilizados em cada ordem.

Integrado com o SAP Business One em atribuição de peças
por ordem de serviço.
Gerencia e controla o custo de cada ordem de serviço.
Trabalha com os diferentes tipos de ordens de serviço.
Trabalha com diferentes níveis de segurança para diferentes
perfis de usuário
Entrega relatórios de custo por ordem de serviço, horas
trabalhadas, mão de obra envolvida agrupada por data, por
mecânico e membros status da OS.
Mantém o histórico completo dos serviços executados para
cada veículo.

Entrega segurança a nível de autorizaçoes por usuário,
assim como também um registro de todas as operaçoes
feitas pelos usuarios.
Relatório em detalhe do custo de uma orden de trabalho:
mostra todas as solicitaçoes de repostosfeitas para cada
ordem de trabalho, com suas respetivas descriçoes,
quantidade e custos, assim como tambén das horas
trabalhadas por cada posto de trabalho.
Relatório de mão de obra por ordem de trabalho:
detalhado por día e agrupado por posto, o tempo que cada
técnico trabalhou na ordem.

TeleMarketing
O módulo de telemarketing lida com toda a informação
gerada pelas interações entre os clientes e a empresa
As empresas dão cada vez mais valor para a qualidade
das relações com seus clientes, como uma forma de
permanecer em um mercado tão competitivo como o atual.
A diferenciação não está mais focada exclusivamente em
produtos, mas sim sobre a maneira de construir
relacionamentos duradouros.
Em telemarketing, ligar para um cliente potencial quando
esta indeciso, no momento oportuno é a chave para o
sucesso de uma campanha.
Para gerenciar de forma eficiente suas ligações
telefônicas, os usuários deste módulo têm um calendário
que lhes permite planejar as suas chamadas e
agendamentos em função da data e hora solicitada pelo
cliente ou lead.
O anterior cria um registro (ficha de cliente) que pode ser
reutilizado quando necessário, minimizando ao máximo a
digitalização.

Funcionalidades do
Módulo TeleMarketing
Automatiza a força de vendas, pois permite um contato mais informado
com os clientes.
Otimiza o atendimento ao cliente pela central de atendimento e serviço.
Tem um melhor registro de controle para campanhas de marketing.
Identifica e classifica os clientes.
Manutenções preventivas por meio de relatórios dos últimos serviços
prestados.
Mantém o registro do nível de satisfação dos clientes em relação ao
atendimento recebido.

Módulo Rent a Car
Módulo que engloba em um único ambiente, as funções que
são necessárias para a gestão global de uma agência de
aluguel de veículos
Registra e classifica todos os tipos de informações sobre o
negócio.
Incorpora novos veículos para a frota.
Os clientes e fornecedores são registrados por diferentes
categorias.
Permite definir as políticas de preços, criar e imprimir
contratos, anexar os documentos para o contrato (fotos,
assinaturas, etc.) e acompanhar o estado da frota.
Permite gerar estatísticas sobre os custos incorridos
por
cada
um
dos
veículos
Rent a Car usa uma interface com um sistema de janelas de
menus suspensos, listas e formulários que aposta, sobretudo,
pelo
enorme
registro
das
informações.
Registra e classifica todos os tipos de informações sobre este
negócio.
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